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KONSOLIDEERIMISGRUPI TEGEVUSARUANNE 

ÜLEVAADE VIIMSI VALLA MAJANDUSKESKKONNAST 

 

Eesti riigi majanduslik olukord on väga tihedalt integreeritud Euroopa majandusega. See, mis 

toimub Euroopa majanduses, mõjutab ka Eesti majandust. Aastal 2012 oli Euroopas 

probleemiks euroala majandus. Ilmnesid üha suuremad likviidsusprobleemid, mis väljendusid 

suurtes võlgades. Selline olukord sundis euroala riike konsolideeruma ja otsima kriisile 

lahendusi. Stabiilsuse tagamiseks otsustati luua mitmeid fonde. 2012. aasta märksõna oli 

Euroopa Stabiliseerimise Mehhanism (edaspidi ESM), mille moodustamine oli Euroopas 

aktuaalne. ESM-ist on raskustes riikidel võimalik taotleda rahalist abi majanduse 

tugevdamiseks ja arenguks. Ka Eesti riik võttis seisukoha, et osaleb ESM loomisel ja  Eesti 

peab oma eelarvest fondi panustama hinnanguliselt 140 mln. eurot. Riigikogu ja Vabariigi 

President kiitsid ühinemise heaks. 

Kuigi mitmed Euroopa riigid on silmitsi suurte raskustega, on siiski riike, mille majandus 

seisab kindlalt ja stabiilselt. Viimased majandusnäitajad viitavad sellele, et Eesti on liikumas 

nende riikide hulka, kes suudavad hoida majanduse stabiilsena ja eelarve tasakaalus. 

Mitmete näitajate alusel liigub Eesti  majanduskriisist välja: 

 Eesti 2012. aasta majanduskasv oli Euroopa keskmisest kõrgem – 3,2%; 

 Tööhõive paranemise tempo on Eestis üks kiiremaid; 

 Riigivõlg võrreldes SKP-ga on väiksemaid Euroopas ja väheneb veelgi; 

 Ekspordi kasvu näitajad on ühed  parimad Euroopas. 

 

Siiski on hinnad aastaga kasvanud 3,9%, mis on üsna kõrge võrreldes teiste euroala 

riikidega. Ka majanduse tõusu näitajad kõiguvad ja 2012. aastal kasvas majandus Eestis 

+3,2%. Kuigi see võib tunduda väike ja mittepiisav, langes Kreeka majandus samal ajal -

6,5%. 

Omavalitsuste jaoks oli 2012. aasta positiivne, seda eelkõige tööhõive ja keskmise 

brutosissetuleku kasvuga. Need olid ka põhilised tegurid, mis aitasid tulumaksu kasvule 

kaasa. Paraku ei suutnud tulumaksu kasvule aidata kaasa Eesti riik, kes jättis tulumaksu 

brutotulu protsendi 11,4% muutmata, vastupidiselt varasematele lubatustele.  

Viimsi valla vastavad näitajad paranesid 2012. aastal samuti. Valla tulumaksu laekumine 

kasvas 2011 aastaga võrreldes 7,1%. Kasvu tempo oli siiski pisut madalam, kui riigis 

keskmiselt. Peamine kasvu tegur Viimsi valla jaoks oli maksumaksjate arvu kasv. Kui 2012. 

aasta alguses oli kuu keskmine maksumaksjate arv ca 7950, siis aasta lõpuks kasvas see ca 

8060-ni. Tööhõive paranemist näitas see, et töötute arv vähenes aasta lõpuks 296-ni. Kõige 

kõrgem oli  näitaja 2009 märtsis, kui töötuid oli vallas 730. Seega, on see näitaja tasapisi 

vähenenud ja töötuse protsent vallas on 2013. aasta alguseks langenud 2,6%-ni. See on 

oluliselt väiksem Eesti keskmisest.  
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Maksude laekumisele annab siiski negatiivse värvingu THI kasv. 2013. aasta aprillis 

kasvasid hinnad 2012. aasta aprilliga võrreldes 3,1%. 2013. aasta prognoosid on esialgu 

2,8% ümber, mis lubab arvata, et maksude laekumine (üksikisiku tulumaksu laekumine) 

võrreldes THI-ga peaks prognooside järgi tulema positiivne. Rahandusministeeriumi 2013. 

aasta kevadise majandusprognoosi järgi kasvab omavalitsuste üksikisiku tulumaksu 

laekumine 10%. 2013. aasta esimese nelja kuu keskmine laekumine seda aga ei näidanud. 

Reaalne keskmine üksikisiku tulumaksu laekumine omavalitsustele oli 7,8% rohkem kui 

2012. aasta esimese nelja kuuga.  

 Kogu konsolideerimisgrupis on suuremad ettevõtted AS Viimsi Vesi, OÜ Viimsi Haldus, AS 

Rannapere Pansionaat. Teised sihtasutused ja osaühingud on väiksema tähtsusega. Valla 

poolsed kohustused ja kokkulepped 2012. aastal täideti kõigi oma tütarettevõtete ees.  

 

ÜLDINE ÜLEVAADE KONSOLIDEERIMISGRUPI PEAMISTEST 
ARENGUSUUNDADEST 
 

Viimsi valla kõige kõrgemini hinnatud väärtuseks on puhas looduslik keskkond Tallinna 

lähialas. 

Antud keskkonnaseisundi hoidmine ja säilitamine on elanikkonna suurim soov. Strateegilise 

planeerimisega kujundatakse miljööväärtuslikud rohealad ja nende vahetus läheduses 

olevad virgestusalad. Primaarne on loodushoid ning sekundaarne on elamu- ja tootmis-

majanduse areng. 

Viimsi valla territooriumil asetseb Balti mere suuruselt 3. sadam. Sellest tulenevad suured 

keskkonnariskid võimalike tootmisõnnetuse tagajärjel. 

Eesmärkide elluviimiseks ja 2012. aasta majandusaasta tegevuse aluseks oli Viimsi valla 

eelarve, valla finantsplaan ja arengukava. Vald on oma arengu tagamiseks kasutanud temale 

kuuluvaid tütarettevõtteid – aktsiaseltse, osaühinguid ja sihtasutusi. Konsolideerimisgrupi 

asutused on integreeritud valla ühtsesse arengusse. Valla eelarve koostamisel ja täitmisel on 

aluseks investeeringuvajadused, mida suures osas teostavad tütarettevõtted. Rahalised 

kohustused jagunevad kaheks: tütarettevõtte osalus ja valla eelarve osalus. Vald jätkab 

eelnevalt koostatud finantsskeemide täitmist. See on tagatud lepingutega valla ja tütar-

ettevõtte vahel. 2012. aasta oktoobris kinnitas Viimsi Vallavolikogu „Viimsi valla 

eelarvestrateegia aastateks 2013-2016“. 

Viimsi Vallavalitsuse territoorium on 73 km2. 

Lisaks maismaa 14 külale ja 2 alevikule on Viimsi valla koosseisus 15 saart (kokku 27 km2), 

millest on Pranglil 166, Naissaarel 6 ja Kräsulil 4 rahvastikuregistrisse kantud elanikku. 

Teised väikesaared on alaliste elanikega asustamata.  

Viimsi on järjest kasvava elanikkonnaga vald. Praktiliselt igal tööpäeval („tinglikult“) aastas 

sünnib valda üks laps. Migratsioon (saabujate arv ületab lahkujad) on positiivne ning seetõttu 
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võib öelda, et Viimsi vallas on iive positiivne. 2012. aastal registreeriti 214 sündi (2011.a. 

235) ning 101 surma (2011. aastal 95).  

2012. aasta alguses oli vallas registreeritud 17 289 inimest, 2013. aasta 1. jaanuariks oli 

elanike arv vallas 17 673. Arvestades rahvastiku kasvu dünaamikat seoses majanduse 

madalseisuga, on alust arvata, et elanikkonna kasv pidurdub. Mujalt tulevate elanike arv 

kahaneb ja elanike arvule hakkavad kasvu andma sünnid.  

Tööhõive Viimsi vallas majanduse langedes vähenes ja töötute arv suurenes. See protsess 

toimis nii kuni 2010 keskpaigani. Alates 2010. aasta teisest poolest on aga tööturu näitajad 

pidevalt paranenud. Töötute arv saavutas maksimumi 2010. aasta märtsis, olles 711. 

Järgneval perioodil on see aga vähenenud ja 2012.a. lõpuks oli see juba 296. Viimsi valla 

tööealiste (19-64 a) arv oli seisuga detsember 2012 10 887, sealhulgas maksumaksjaid 

2012. aasta IV kvartali seisuga 8 060. Maksumaksjate arv on viimasel kahel aastal 

kasvanud. 16. oktoobril 2012 kinnitas Viimsi Vallavolikogu Viimsi valla eelarvestrateegia 

aastateks 2013-2016. Eelarvestrateegiaga võttis Viimsi vald kohustuse täita aastaks 2016 

kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) piirmäärad. See tähendab, 

et Viimsi vald viib oma laenukohustuste mahu aasta eelarve mahust alla 60% piiri. 

  

 

 



Viimsi Vallavalitsus   Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2012 

Vallavanem H. Oravas 
/digitaalselt allkirjastatud/ 

6 

ÜLEVAADE ARENGUKAVA TÄITMISEST 

 
Ülevaade konsolideeriva üksuse ning valitseva ja olulise mõju all olevate äriühingute 
ja sihtasutuste tegevusest. 
 
2010. aastal uuendati valla kehtivat arengukava, mida 2011. ja 2012. aastal ei muudetud.  
2012. aastal jätkati vallas veemajandusega seotud Ühtekuuluvusfondi (UF 2) projektiga, kus 
AS Viimsi Vesi ehitas selle projekti raames peatrassidelt ühendusi nii vee- kui kanalisatsiooni 
trassidega tarbijateni. 2012. aastal suurendati AS Viimsi Vesi aktsiakapitali 717,0 tuh. euro 
võrra. ÜF 2 projekt lõpeb  2013. aastal.  
Piilupesa lasteaia sulgemise tõttu 2010.  aasta alguses, korraldati hange uute rendipindade 
leidmiseks ning sõlmiti üks rendileping. Lasteaed avati 2012. aasta sügisel kuue rühmaga.  
2010. aastal liitus Viimsi vald „Kergliiklustee ehitamise“ projektiga, milles osalevad Tallinna 
linnaga piirnevad omavalitsused. Koos esitati ühine projektitaotlus, kus nähti ette 
omavalitsuste territooriumil uute kergliiklusteede ehitamist. Viimsi valla territooriumil 
rajatakse sellised kergliiklusteed: Randvere tee – Leppneeme kergliiklustee; Randvere – 
Tammneeme kergliiklustee pikendus; Pärnamäe tee kergliiklustee. Projekti kogumaksumus 
on hinnanguliselt 1,4 milj. eurot, millest vallapoolne omaosalus on 0,2 milj. eurot. Ehitused  
algasid 2011. aastal ning Pärnamäe tee kergliiklustee valmis 2012. aasta juuniks. 
Väiksemaid investeeringuid tehti veel külades spordi- ja vabaaja väljakute ehitamisel, valla 
hallatavates asutustes läbi valla eelarve ja tütarettevõtete. Toetati valla sihtasutusi varade 
soetamisel ning panustati ka riigi halduses olevate ja valla teede parendamisse. 
 
Valla arengukava integreerib Viimsi valla valdkondlikud, valla hallatavad asutused: 

 Viimsi Raamatukogu koos Prangli raamatukoguga; 

 Viimsi Muusikakool; 

 Viimsi Kunstikool; 

 MLA Viimsi lasteaiad; 

 Viimsi Keskkool; 

 Püünsi kool; 

 Prangli Põhikool; 
 
Valla osalusega asutatud tütarettevõtted ning sihtasutused ja nende tegevusalad on 
alljärgnevad: 

 AS Viimsi Vesi 100% ( valla veemajanduse arendamine), koos tütarettevõtetega  
100% OÜ Viimsi Tehnoabi ja 100% OÜ Viimsi Filterveevärk (vee ja 
kanalisatsioonitööd).;     

 AS Rannapere Pansionaat 100% (eakate hooldusteenused); 

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

 OÜ Viimsi Valla Arenduskeskus 100% (projekteerimistööd); 

 OÜ Haabneeme Lasteaed 100% (lasteaiahoone rent); 

 SA Viimsi Kodanikukaitse Fond 100% (valla turvalisuse projektid); 

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

 SA Rannapere Sotsiaalkeskus 100% (eakate hooldusteenused) 
 
OÜ Haabneeme Lasteaed on kajastatud 2005. aastal kui sidusettevõtet. 2006. aastal hinnati 
OÜ Haabneeme Lasteaed osalus ümber ning teda konsolideeriti kui tütarettevõtet. 
13.04.2009. omandas Viimsi Vallavalitsus ülejäänud 75% osaluse ja sellest hetkest on OÜ 
Haabneeme Lasteaed 100% tütarettevõte. AS Viimsi Haigla käsitleti 2009. aastal kui 
sidusettevõtet ja tema tulemit kajastati finantstuludes  kapitaliosalusmeetodil. Vastavalt 
Viimsi Vallavolikogu 20. aprilli 2010. aasta  otsusele nr. 14 võõrandati AS Viimsi Haigla 
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aktsiad enampakkumise teel 2010. aasta juulis AS-le Fertilitas müügihinnaga 223,7 tuhat 
eurot. 2012. aastal Viimsi Vallavalitsusel sidusettevõtjad puuduvad.   
 
2012. aastal teostati OÜ Viimsi Halduse poolt lasteaedade ja koolide hoonete ning valla 
kinnistute hooldust ning haldamist, samuti lisandus sadamateenuse osutamine Leppneeme 
ja Kelnase sadamas. 2012. aastal teostati Nelgi tee 1 asuva hoone I korruse kapitaalremont 
340m2 vallavalitsuse büroopinna.  
AS Viimsi Vesi veemajanduse arengukava kohaselt on ettevõtte eesmärk viia kogu valla 
territoorium ühtsesse veesüsteemi aastaks 2020.  Suurem osa investeeringutest teostati 
Ühtekuuluvusfondi projekti raames. 2012. aastal valmis uus veepuhastusjaam, samuti 
keskenduti Muuga puhastusjaama töörežiimide optimeerimisele plaaniga hakata Viimsi 
heitvett suunama puhastamiseks Muugale.  
AS Viimsi Vesi projekti "Viimsi veekorraldus, II etapp" elluviimine Ühtekuuluvusfondi 
kaasfinantseerimisel jätkus ning vee- ja kanalisatsioonitorude  ehitustööd kestavad  kuni 
2013. aasta lõpuni. Ühtekuuluvusfondi rahastamise osa on 75,69% ja ettevõtte 
omafinantseering on 24,31%, millest pool tuleb Viimsi valla eelarvest. II etapi projekti 
eelarveline maksumus on kokku 15 313,7 tuh. eurot. Vastavalt Viimsi Vallavolikogu otsusele 
tagatakse kokku 1 227,1 tuh. eurot selle projekti tarbeks  valla eelarvest aastatel 2012-2014 
(igal aastal 409 tuh. eurot ja 2012. aastal täiendavalt veel 530 tuh. eurot). 
OÜ Viimsi Tehnoabi tagab nii Viimsi elanikele kui ka ettevõtetele ööpäevaringselt 
professionaalset tehnilist abi vee- ja kanalisatsioonitrasside ning samalaadsete probleemide 
lahendamiseks. 
AS Rannapere Pansionaat alustas 2000. aastal etapiviisilist juurdeehitust pansionaadihoone 
(Kesk tee 1) II korruse osas, kuid lõplikuks väljaehitamiseks ei leidunud 2008. aastal rahalisi 
vahendeid. Selle projekti raames loodi Viimsi vallavalitsuse ja AS Rannapere Pansionaadi 
poolt 2008. aastal SA Rannapere Sotsiaalkeskus, kellele andis aktsiaselts üle 
hoonestusõiguse valduse kinnistule Kesk tee 1 (pansionaadihoone). SA Rannapere 
Sotsiaalkeskus taotles pansionaadihoone väljaehitamiseks rahalisi vahendeid „Linnaliste 
piirkondade arendamise“ meetme raames Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS), kuid 
positiivset vastust ei saadud. 2012. aastal investeeris sihtasutus pansionaadihoone 
renoveerimisse 36,6 tuh. eurot (2011. aastal 27,7 tuh. eurot), millest 17,6 tuh. eurot 
investeeriti soojussõlme CO2 sihtfinantseerimise arvelt. 2012. aasta lõpu seisuga elas SA 
Rannapere Sotsiaalkeskuse pansionaadis hooldatavaid 58. SA Rannapere Sotsiaalkeskuse 
eesmärgiks on saada toetust EAS-st 2013. aastal, et ehitada välja läänetiiva teine korrus 38 
üheinimese toaga. 
Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ põhitegevuseks on teeprojektide ja detailplaneeringute 
koostamine nii Viimsi Vallavalitsusele kui ka teistele tellijatele. 2013. aastal jätkatakse põhi-
tegevusega. Samuti tegeletakse valla ajalehe „Viimsi Teataja“ toimetamise ja välja-
andmisega. 
SA Viimsi Kodanikukaitse Fondi tegevuse eesmärk on Viimsi valla elanike turvalisuse 
tagamine ja kuritegevuse preventatsiooniga seotud projektide rahastamine. Septembris 
korraldati Viimsi valla turvalisuspäev koos Viimsi Kooli infolaadaga kooli territooriumil. 
SA Rannarahva Muuseum  eesmärk on koguda, uurida ja säilitada rannarahva ja tema 
elukeskkonnaga seotud kultuuriväärtusega esemeid ning korraldada nende üldsusele 
vahendamist teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel. Muuseum korraldas 
2012. aastal kokku 19 näitust, viis läbi 7 haridusprogrammi, 1 kutsekoolituse ja 2 
teemapäeva. Algatati uusi traditsioone ja korraldati Viimsi Taluturu tegevust. 2012. aastal 
külastas muuseumi ligi 80 tuhat inimest. 2013. aasta eesmärgid on seotud Rannarahva 
Muuseumi ekspositsiooni korrastamisega ja Viimsi Vabaõhumuuseumi väljaarendamisega, 
samuti temaatiliste õpitubadega hariduskeskuse loomine. 
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Konsolideerimisgrupi tähtsamad finantsnäitajad 
tuhandetes eurodes 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Bilansi näitajad           

Varad aasta lõpus 82 027,0 85 650,3 77 975,5 76 471,8 61 708,2 

Kohustused aasta lõpus 33 726,6 56 883,9 55 015,3 53 389,6 40 373,9 

Netovara aasta lõpus 48 300,4 28 766,4 22 960,1 23 082,2 21 334,3 

Tulemiaruande näitajad           

Tegevustulud 28 474,3 24 277,6 22 840,9 22 335,0 23 184,8 

Tegevuskulud -20 963,1 -20 378,2 -21 632,2 -19 489,5 -18 357,8 

Tulem 6 102,0 2 802,6 1 208,7 2 845,5 4 827,1 

Muud näitajad           

Põhivarainvesteeringute maht -2 553,6 6 812,9 1 405,4 14 808,4 7 670,2 

Likviidsus (¤) 0,60 0,41 0,59 0,28 0,53 

Lühiajaline maksevõime (¤¤) 1,13 0,94 0,95 0,45 1,18 

Kohustuste osakaal varadest 
(¤¤¤¤) 41,1 66,4 70,6 69,8 65,4 

Laenukohustuste osakaal varadest 
(¤¤¤¤) 35,4 35,7 43,5 44,3 40,0 

 

 (¤) likviidsus-likviidsed varad/lühiajalised kohustused  

(¤¤)  lühiajaline maksevõime-käibevara/ lühiajaliste kohustustega  

(¤¤¤¤) kohustuste osakaal varadest(%) - kohustused/varad x100  

(¤¤¤¤) laenukohustuste osakaal varadest(%)- laenukohustused/ varadx100  

 
Konsolideerimisgrupi finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmine 
(tuhandetes eurodes) 

  2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Põhitegevuse tulud:             

Maksutulud 16 360,5 15 337,6 14 850,3 14 985,1 16 177,7 13 926,3 

Kaupade ja teenuste müük 3 379,4 4 085,6 4 085,6 4 083,7 3 360,6 2 685,2 

Saadud toetused 2 854,2 3 134,2 2 687,8 2 301,5 2 360,6 1 888,0 

Muud tegevustulud 375,3 304,0 165,1 111,4 143,7 185,6 

Põhitegevuse tulud kokku: 22 969,4 22 861,4 21 788,8 21 481,7 22 042,6 18 685,1 

Põhitegevuse kulud:             

Antud toetused -1 758,7 -1 824,2 -2 263,9 -2 123,2 -2 108,9 -1 858,7 

Muud tegevuskulud -15 551,6 -14 871,7 -13 798,1 -14 314,8 -14 434,4 -13 538,5 

Põhitegevuse kulud kokku -17 310,3 -16 695,9 -16 062,0 -16 438,0 -16 543,3 -15 397,3 

Põhitegevuse tulude ja kulude 
vahe 5 659,1 6 165,5 5 726,7 5 043,7 5 499,3 3 287,9 

Investeerimistegevus:             

Põhivara soetus -7 843,9 -7 431,4 -6 421,7 -17 719,6 -9 152,3 -13 441,6 

Põhivara müük 185,7 68,5 48,3 17,5 3,8 30,1 

Saadud sihtfinantseerimine 
põhivara soetuseks 4 818,1 4 529,7 2 430,4 3 534,8 2 377,4 1 898,8 

Antud sihtfinantseerimine põhivara 
soetuseks -5,5 -9,7 -25,8 -7,7 0,0 0,0 



Viimsi Vallavalitsus   Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2012 

Vallavanem H. Oravas 
/digitaalselt allkirjastatud/ 

9 

  2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Saadud liitumistasud 0,0 156,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finantstulud ja finantskulud -2 115,2 -966,6 29,4 -176,1 327,7 2 092,4 

Investeerimistegevus kokku -4 960,8 -3 653,5 -3 939,4 -14 351,0 -6 443,3 -9 420,3 

Ülejääk/puudujääk 698,3 2 512,0 1 787,4 -9 307,4 -944,0 -6 132,4 

Ülejäägi/puudujäägi määr (%) 3,0 11,0 8,2 -43,3 -4,3 -32,8 

Viimase 5. aasta 
ülejääk/puudujääk             

Aruandeaasta ülejääk/puudujääk 698,3 2 512,0 1 787,4 -9 307,4 -944,0 -6 132,4 

Eelmise aasta ülejääk/puudujääk 2 512,0 1 787,4 -9 307,4 -944,0 -6 132,4 -13 287,5 

Üle-eelmise aasta 
ülejääk/puudujääk 1 787,4 -9 307,4 -944,0 -6 132,4 -13 287,5 -2 668,3 

4. aasta ülejääk/puudujääk -9 307,4 -944,0 -6 132,4 -13 287,5 -2 668,3 1 937,5 

5. aasta ülejääk/puudujääk -944,0 -6 132,4 -13 287,5 -2 668,3 1 937,5 0,0 

Viimase 5 aasta 
ülejääk/puudujääk kokku -5 253,7 -12 084,4 -27 883,9 -32 339,6 -21 094,8 -20 150,7 

Viimase 5.aasta üle-/ puudujäägi 
määr % -22,9 -52,9 -128,0 -150,5 -95,7 -107,8 

Võlakohustused:             

Laenukohustused 29 013,6 29 901,0 33 369,2 33 840,5 24 680,4 22 248,7 

Tagastamisele kuuluvad saadud 
ettemaksed 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Muud pikaajalised võlad, mis 
nõuavad tulevikus raha 
väljamaksmist 748,4 715,0 149,3 192,6 237,9 456,8 

Võlakohustused kokku 29 762,0 30 616,0 33 518,5 34 033,1 24 918,3 22 705,6 

Likviidsed varad:             

Raha ja pangakontod -3 937,3 -3 705,0 -4 728,2 -4 639,7 -3 399,8 -1 499,6 

Likviidsed varad kokku -3 937,3 -3 705,0 -4 728,2 -4 639,7 -3 399,8 -1 499,6 

Netovõlakoormus 25 824,7 26 911,0 28 790,3 29 393,5 21 518,5 21 205,9 

Netovõlakoormuse % (tegelik) 112,43% 117,71% 132,13% 136,83% 97,62% 113,49% 

Netovõlakoormuse ülemmäär 22 969,4 22 861,4 21 788,8 21 481,7 22 042,6 18 685,1 

Netovõlakoormuse ülemmäära % 100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100,00% 

Netovõlakoormuse ülemmäära ja              

Netovõlakoormuse vahe -2 855,3 -4 049,6 -7 001,5 -7 911,8 524,1 -2 520,8 

 
Viimsi vallavalitsus on kohustuste tasumisel kinni pidanud 2009. aasta detsembris kinnitatud 
finantsplaanist aastateks 2010-2014 ja 2012. aasta oktoobris kinnitatud Viimsi valla 
eelarvestrateegiast aastateks 2013-2016. 
 
Konsolideerimisgrupi olulistest finantsnäitajatest annavad ülevaate ka lisad 6 ja 7. 
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Konsolideerimisgrupi koosseisu kuuluvate üksuste töötajate arv ja töötasu näitajad 2012.a. 
on järgmised: 

A. Konsolideeriv üksus Viimsi vallavalitsus 2012 
 

Allüksuse 
  

Töötajate kesk- 
 

Töötasude kogu- 

nimetus 
  

mine arv 2012.a. 
 

summa 2012.a. 

(tegevusala) 
 

(taandatuna 
 

(tuh. eurodes 

      täistööajale)   ühe komakohaga) 

Volikogu 
  

1,15 
  

19,6 
 Volikogu liikmed 

 
1,61 

  
21,4 

 Vallavalitsus 
 

54,08 
  

827,9 
 Huvikoolid  kokku 2 

 
27,1 

  
195,0 

 Lasteaiad kokku 8 
 

139,3 
  

1024,3 
 Põhikool 

  
7,7 

  
53,3 

 Gümnaasium 
 

140,67 
  

1522,1 
 Põhikool-lasteaed 

 
34,44 

  
292,7 

 Tervishoid 
  

0 
  

0 
 Raamatukogud kokku 2 7,2 

  
52,7 

 Koosseisuvälised töötajad 0,7 
  

8,3 
 Ajutised lepingulised töötajad       83,1   

Kokku 
  

413,95 
  

4100,4 
  

 
B. Konsolideeritud üksused 2012 

      Viimsi VV   Töötajate kesk- Töötasude 

Üksuse nimetus 
 

osalus  mine arv 2012 a. summa 2012.a. 

   
( % )  (taandatuna (tuh. eurodes 

          täistööajale) ühe komakohaga) 

AS Rannapere Pansionaat 100 
 

22,0 
 

210,0 
 AS Viimsi Vesi 

 
100 

 
16,15 

 
331,8 

 OÜ Viimsi Tehnoabi 
 

100 
 

6,0 
 

80,2 
 OÜ Viimsi Haldus 

 
100 

 
16,0 

 
168,9 

 OÜ Haabneeme Lasteaed 100 
 

2,1 
 

8,8 
 OÜ Viimsi Valla 

Arenduskeskus 100 
 

5,0 
 

51,0 
 SA Viimsi kodanikukaitse 

Fond 100 
 

2,33 
 

3,6 
 SA Rannarahva Muuseum 100 

 
13,0 

 
104,7 

 SA Rannapere Sotsiaalkeskus 100 
 

2,0 
 

27,7 
                   

Kokku 
    

84,58 
 

986,7 
  

 
OÜ Viimsi Filterveevärk ei ole töötajatele 2012. aastal töötasu arvestanud. Ajutiste 
töölepingute korral ei ole töötajate arvu leitud. 
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C. Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arv ja   
aruandeaastal arvestatud tasud 
 

    Konsolideerimisgrupi tegev-ja Tasude kogusumma 

   kõrgema juhtkonna keskmine     (tuhandetes eurodes)  

   arv (taandatud täistööajale)  

    2012 2011 2012 2011 

Volikogu liikmed 1,61 1,64 21,4  22,3 

Vallavalitsuse liikmed 4,58 4,67 141,1 132,8 

Asutuste juhid 4,00 4,58 49,2  48,1 

Nõukogude liikmed 10,00 5,00 18,8    7,7 

Juhatuste liikmed 12,00 10,00 132,1 113,3 

            

Kokku   32,19 25,89 362,6 324,2 

 
Konsolideerimisgrupi nõukogu liikmete üldarv on 34 liiget, nendest said tasu  10 nõukogu 
liiget.                               
 

Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, kuid nende 
hulka on arvatud kõik töötasud ja hüvitised. Alates 2010. aastast makstakse vallavolikogu 
esimehele igakuist hüvitist, mis 2012. aastal oli kokku 14,1 tuh. eurot (2011. aastal 15,3 tuh. 
eurot). 2012. aastal moodustati pikaajaline eraldis 12 kuutasu ulatuses kokku summas 26,4 
tuh. eurot (vt. konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne lisa 12) hüvitise tarbeks, mis 
kaasneks AS Viimsi Vesi juhatuse liikmega teenistuslepingu ennetähtaegsel lõpetamisel. 
2011. aastal maksti Volikogu 12.04.2011.a. otsuse nr 23 alusel abivallavanemale seoses 
ametist lahkumisega tulemusliku töö eest tasu 1 kuu ametipalga ulatuses kokku 1,7 tuh. 
eurot. 2012. aastal lahkumishüvitisi ei makstud. 
Tegevjuhtkonna liikmetele antavaks erisoodustuseks oli 2012. a. sõiduautode kasutamine 
summas 18,3 tuh. eurot, millelt arvestati Maksu- ja Tolliametile erisoodustuse  makse kokku 
summas 12,5 tuh. eurot. 2011. aastal oli see vastavalt 21,0 tuh. eurot ja erisoodustuse 
maksud 14,4 tuh. eurot. Konsolideerimisgrupi tütarettevõtete nõukogu liikmete üldarv on 29 
liiget, kellest tasu said 2011. aastal 5 liiget. 
Viimsi valla konsolideerimisgrupi tütarettevõtetel kaasneks juhatuse liikmete 
teenistuslepingute lõppemisel lahkumishüvitise maksmise kohustused kokku summas 59,4 
tuhat eurot. 
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ÜLEVAADE FINANTSRISKIDE JUHTIMISEST 

 
16. oktoobril 2012. aastal võttis vallavolikogu vastu „Viimsi valla eelarvestrateegia 2013-
2016“. Eelarvestrateegiaga võttis Viimsi vald kohustuse täita aastaks 2016 Kohaliku 
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) § 34 toodud piirmäärad, mis 
tähendab, et Viimsi vald viib oma laenukohustuste mahu aasta eelarve mahust alla 60% piiri. 
2012. aasta alguseks oli see 112%. Igal järgneval aastal valla laenude tagasimaksed 
jätkuvad, mis tähendab, et muude kulude (tegevuskulude, toetuste, investeeringute) mahud 
sellel perioodil väga ei kasva 
Valla finantstegevus – eelarve, arengukava ja strateegiate koostamine lähtub 
eelarvestrateegiast.  
Viimsi vald on aktiivselt tegelenud investeeringutega ning selleks on kaasatud peale valla 
enda rahaliste vahendite ka tütarettevõtete vahendeid. Peamised investeeringud 2012. 
aastal olid vastavalt arengukavale: 
1. hariduse infrastruktuuri arendamine – 2010. aastal väljakuulutatud rendikonkursi 

tulemusena sõlmiti leping ühe lasteaia üürimiseks, mille kohustused tekkisid vallale 2012. 
aastal; 

2. tagati lasteaiakohtade kasv; 
3. jätkati valla veemajanduse kaasajastamist läbi EU fondide –  ÜF 2 projektis osalemine; 
4. sporditegevuse parandamine vallale kuuluvate spordirajatiste rajamisega 
5. valla teede ehitamine ja rekonstrueerimine ning veetranspordi parandamine  
 
Konsolideerimisgrupi asutused ja tütarettevõtted on integreeritud valla ühtsesse arengusse. 
Valla eelarve koostamisel ja täitmisel on aluseks investeeringu vajadused, mida teostavad 
tütarettevõtted. Rahalised kohustused jagunevad kaheks: tütarettevõtte osalus ja valla 
eelarve osalus. Vald jätkab eelnevalt koostatud finantsstrateegiate täitmist. See on tagatud 
lepingutega valla ja tütarettevõtte vahel. Olulisemad tegevused,  mis taoliste lepingutega on 
seotud: 
-valla haridusasutuste ja vaba aja infrastruktuuride ehituseks võetud laenude teenindamine – 
läbi OÜ Viimsi Haldus; 
-aktsia- ja osakapitali laiendamine – läbi AS Viimsi Vesi; 
-sotsiaaltagatiste tagamine – läbi AS Rannapere Pansionaat, SA Rannapere Sotsiaal-
teenused; 
-sihtasutuste tegevuse toetamine – läbi SA Rannapere Sotsiaalkeskus; SA Rannarahva 
Muuseum; SA Viimsi Kodanikukaitse Fond; 
Valla finantstegevus – eelarve, arengukava ja strateegiate koostamine lähtub 
eelarvestrateegiast:  
 
Viimsi valla eelarvestrateegia 2013 – 2016. a. 
(eurodes) 

VIIMSI VALD 
2013 

eelarve   
2014 

eelarve   
2015 

eelarve   
2016 

eelarve   

Põhitegevuse tulud kokku 21 450 191 22 321 444 23 049 896 23 570 314 

     Maksutulud 17 845 191 18 541 444 19 092 646 19 533 496 

          sh tulumaks 15 622 191 16 318 444 16 869 646 17 310 496 

          sh maamaks 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 

          sh muud maksutulud 23 000 23 000 23 000 23 000 

    Tulud kaupade ja teenuste müügist 1 000 000 1 100 000 1 200 000 1 200 000 

    Saadavad toetused tegevuskuludeks 2 500 000 2 575 000 2 652 250 2 731 818 

         sh  tasandusfond ( lg 1) 0 0 0 0 

         sh  toetusfond ( lg 2) 2 500 000 2 575 000 2 652 250 2 731 818 

         sh muud saadud toetused tegevuskuludeks  0 0 0 0 

     Muud tegevustulud 105 000 105 000 105 000 105 000 
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VIIMSI VALD 
2013 

eelarve   
2014 

eelarve   
2015 

eelarve   
2016 

eelarve   

Põhitegevuse kulud kokku 15 680 000 16 180 000 16 880 000 17 280 000 

     Antavad toetused tegevuskuludeks 2 410 000 2 410 000 2 610 000 2 710 000 

     Muud tegevuskulud 13 270 000 13 770 000 14 270 000 14 570 000 

          sh personalikulud 5 700 000 5 900 000 6 100 000 6 200 000 

          sh majandamiskulud 7 400 000 7 700 000 8 000 000 8 200 000 

             sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud 
kasutusrendimaksed   0 0 0 0 

          sh muud kulud 170 000 170 000 170 000 170 000 

Põhitegevuse tulem 5 770 191 6 141 444 6 169 896 6 290 314 

Investeerimistegevus kokku -7 370 191 -2 340 000 -3 040 000 -3 120 000 

    Põhivara müük (+) 1 419 809       

    Põhivara soetus (-) -400 000 -500 000 -1 700 000 -1 800 000 

         sh projektide omaosalus -400 000 -500 000 -1 700 000 -1 800 000 

   Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) 0 0 0 0 

   Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)  0 0 0 0 

   Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)  0 0 0 0 

   Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-) -1 700 000 -1 000 000 -500 000 -500 000 

   Tagasilaekuvad laenud (+)  0 0 0 0 

   Antavad laenud (-) -6 000 000  0 0 0 

   Finantstulud (+) 10 000 10 000 10 000 10 000 

   Finantskulud (-) -700 000 -850 000 -850 000 -830 000 

Eelarve tulem -1 600 000 3 801 444 3 129 896 3 170 314 

Finantseerimistegevus -1 100 000 -2 930 000 -2 800 000 -2 380 000 

   Kohustuste võtmine (+)  0 0 0 0 

   Kohustuste tasumine (-) -1 100 000 -2 930 000 -2 800 000 -2 380 000 

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - 
vähenemine) -2 700 000 871 444 329 896 790 314 

Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise 
e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)  0 0 0 0 

          

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks 876 505 1 747 949 2 077 845 2 868 159 

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga 22 755 774 19 825 774 17 025 774 14 645 774 

    sh sildfinantseering  0 0 0 0 

Netovõlakoormus (eurodes) 21 879 269 18 077 825 14 947 929 11 777 615 

Netovõlakoormus (%) 102,0% 81,0% 64,9% 50,0% 

Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) 21 450 191 22 321 444 23 049 896 23 570 314 

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

Vaba netovõlakoormus (eurodes) -429 078 4 243 619 8 101 967 11 792 699 
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VIIMSI VALLA 2012. AASTA PEAMISED EESMÄRGID JA TEGEVUSED 
VALDKONDADE LÕIKES 

01 ÜLDVALITSEMINE 

 
2012. aastal olid valdkonna eesmärgid: 

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

 hoida eelarve tasakaalus. 
 
Viimsi Vallavolikogus on 21 liiget, 8 alalist volikogu komisjoni ja täiskohaga volikogu kantselei 
juhataja. Volikogu korralised istungid toimuvad korra kuus, millele eelnevad alaliste 
komisjonide koosolekud. Volikogu koosseis  muutus 2012. aastal 8 korda – jaanuaris 
vahetus 2 volikogu liiget, aprillis 1 volikogu liige, juunis 1 volikogu liige, augustis 2 volikogu 
liiget ja oktoobris 2 volikogu liiget. 
Volikogu käis 2012. aastal koos istungitel 10-nel korral. Vastu on võetud 98 õigusakti, neist 
21 määrust ja 77 otsust. 
Vald jätkas osalust omavalitsusi liitvates liitudes – EMOL ja HOL. Viimsi vald on aktiivne 
osaleja Harjumaa Omavalitsuste Liidu töös.  
 
Valla arengukava 
Arengukava uuendati volikogu 9.11.2010 määrusega nr 25 ja selle koostamist juhtisid kaks 
ametit: Rahandusamet ja Arendusamet. Arengukava uuendamise koostööpartneriks oli OÜ 
Geomedia, kellega viidi läbi kolm arengukava uuendamise idee seminari. Arengukava 
uuendamisest võtsid osa Viimsi vallavolikogu komisjonid ja volikogu liikmed, samuti arutati 
arengukava uuendusi külavanemate ja MTÜ-dega. 
2012. aastal valla arengukava ei muudetud. 

 
Välissuhted 
Viimsi vallavalitsusel on pikkade aastate jooksul välja kujunenud viis sõpruspiirkonda 
erinevates Euroopa riikides. Nendeks on TÄBY (Rootsis), SKI (Norra), Porvoo  (Soome), 
Barleben (Saksamaa) Sulejowek (Poola). Kõikide piirkondadega ollakse ka koostöö-
lepingutes. 2012. aastal kirjutati alla sõpruslinna leping Iisraeli linna Ramat-Yishaiga. 
 2012. aastal võtsime vastu Ramat-Yishai delegatsiooni ning planeerisime koostöösuhteid. 
Suhtevõrgu tugevdamiseks külastas Viimsi Vallavalitsuse delegatsioon 2012. aastal 
Sulejowekit (võeti osa linna päevast), Barlebenit (osaleti linna 750. aastapäeva üritustel), 
Täbyt ning lepinguta sõprusomavalitsust Rodovret. Kõikides omavalitsustes peeti 
konstruktiivseid arutelusid ning kõik omavalitsused on oodatud Viimsi suveüritustele. 
2011. aastal võeti Viimsi Vald WWCAM (ülemaailmsete talvelinnapeade assosatsiooni) 
täisliikmeks. Organisatsiooni eesmärgiks on vähendada inimtegevuse kahjulikkust loodusele. 
Talvelinnade linnapeade organisatsiooni keskus on Saporos ja seda organisatsiooni juhib 
Saporo linnapea Ueda Fumio. Liikmeid on USA st, Euroopast, Aasiast, (Aljaskalt, 
Gröönimaalt, Jaapanist, Koreast, Hiinast, Venemaalt). 2012. aasta jaanuaris toimus 
organisatsiooni konverents Ulan Batoris Mongoolias ning sellest võttis osa ka Viimsi 
vallavanem Haldo Oravas. Ettekanne Viimsi energiasäästlikust elukorraldusest ja 
elamuehitusest äratas kõikide partnerite seas suurt tähelepanu ja soovi seda kogemust ka 
oma riigis rakendada. Viimsi delegatsioon sai kutse osaleda ka 2013. aasta konverentsil 
Saporos. 
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02 PROJEKTID 

 
Viimsi Vallavalitsus osaleb järgmistes rahvusvahelistes projektides: 
 
1. Helsinki-Tallinn Transport and Planning Scenarios (H-TTransPlan) 
Projekt on rahastatud Lõuna-Soome ja Eesti allprogrammist. Projekti juhtpartner on MTÜ 
Helsinki-Tallinn Euregio. Teisteks projektipartneriteks on Helsingi Linn, Aalto Ülikool, Tallinna 
Ülikooli Tuleviku-uuringute Instituut, Turu Ülikool, Tartu Ülikool, Viimsi vald, Harju 
Maavalitsus, Uusimaa Liit, Tallinna Linnakantselei, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Linna-
planeerimise Amet ja Tallinna Ettevõtlusamet. Täiendavalt on kaasatud projekti Eesti 
Raudtee, Navirail OÜ, Tallink OÜ, Eesti Mere-akadeemia, Eesti Siseministeerium, Eesti 
Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium, Soome Transpordiministeerium, Soome 
Keskkonnaministeerium, Soome Raudteeamet, Helsingi sadam. Projekt kestab perioodil 
1.01.2011 – 31.12.2012.a. Projekti eesmärk on luua ühine visioon Helsingi ja Tallinna 
kaksiklinna regiooni sobivamatest transpordisüsteemidest, mis tagaksid ühisregiooni 
tasakaalustatud, majanduslikult konkurentsivõimelise ja innovaatilise regiooni. Viimsi valla 
osalus projektis on 18 tuh. eurot. Valla omafinantseering on 2,7 tuh. eurot. 
 
2. Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku rajamine  
Projekt on rahastatud ERDF Linnaliste piirkondade arendamise programmi raames. Projekti 
eesmärgiks on kergliiklusteede rajamine. Viimsi vald osaleb projektis koos teiste Harjumaa 
valdadega. Viimsi vald rajab antud projekti raames Pärnamäe kergliiklustee lõpetati 2012. 
aasta suvel ja Ranna tee kergliiklustee 2013. aasta mais. Viimsi valla osalus projektis on ca 
1,34 milj. eurot. Valla omaosalus on ca 191 tuh. eurot. Projekt jätkub 2013. aastal. 
 
3. Naissaare tulekahjupäästevõimekuse suurendamine I etapp  
Projekt esitati väikesaarte programmi raames. Projekti eesmärgiks on endise klubihoone 
rekonstrueerimine depoo/klubihooneks. Projekti kogumaksumus on 48,9  tuh. eurot, millest 
valla omaosalus on 16,4 tuh. eurot. Projekti II etapp planeeritakse esitada 2012.a. 
väikesaarte programmi. 
 
4. Viimsi terviseraja II etapp 
Projekt esitati LEADER meetme raames. Projekti eesmärgiks on Viimsis Haabneeme 
terviseraja pikendamine. Projekti kogumaksumus on 194,8 tuh. eurot, millest valla 
omaosalus on 141,9 tuh. eurot. Projekti omafinantseeringu katteks planeeritakse kaasata ka 
erakapitali toetust. 
 
5. Viimsi valla Leppneeme sadama purjespordikooli hoone rajamine  
Projekt esitati LEADER meetme raames. Projekti üldiseks eesmärgiks on merelise vaba aja 
veetmise ja spordi propageerimine Viimsi vallas. Projekti kogumaksumus on 41,9 tuh. eurot, 
millest valla omaosalus on 3,5 tuh. eurot.  
 
6. Klindiastangu terviseraja ehitamise III etapp – raja valgustuse väljaehitamine 
Projekt esitati LEADER meetme raames. Projekti eesmärgiks on Viimsi klindiastangu 
terviseraja elektrifitseerimine. Projekti kogumaksumus on 45,7 tuh. eurot, millest valla 
omaosalus on 27,4 tuh. eurot. Projekti omafinantseeringu katteks planeeritakse kaasata ka 
erakapitali toetust. 
 
Lõppenud projektid: 

1. Prangli saare esmatasandi teenuste kättesaadavuse kvaliteedi tõstmine 
Projekt esitati väikesaarte programmi raames. Projekti eesmärgiks on ühenduse 
parandamine Kelnase sadama ja saarekeskuse vahel, ehk tee rekonstrueerimine. 
Projekti kogumaksumus on 119,2 tuh. eurot, millest valla omaosalus on 38,7 tuh. 
eurot. 

2. Friendly Island Routes (FIR AI2) 
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Projekt on rahastatud Kesk-Läänemere programmi Saarte ja saarestike allprogrammi 
raames. Viimsi vald on projektis juhtpartner. Teisteks projektipartneriteks on Soomest 
Cursor OY, Eestist SA Kalana Jahisadam, Tallinna linnavalitsus Kommunaalamet, 
MTÜ Muusa Kapriis, MRÜ Kõrgessaare Sadam, Jõelähtme Vallavalitsus, Paldiski 
linnavalitsus ja Eesti Rahvusringhääling. Projekti raames on kaasatud Eesti 
sadamatest Kõrgessaare, Kalana, Pakri, Aegna, Naissaare, Kelnase, Leppneeme, 
Neeme, Kaberneeme, Viinistu ja Turbuneeme ning Soomest Porvoo, Pernaja, 
Loviisa, Ruotsinpyhtää, Pyhtää, Kotka, Hamina ja Virolahti sadamad. Projekti 
üldiseks eesmärgiks on Soome lõunaranniku ja Eesti põhjapoolsete väikesadamate 
keti loomine. Projekt lõppes 31. detsembril 2011. aastal. Viimsi valla osalus projektis 
oli 137 tuh. eurot. Valla omapanus kogu projekti vältel on 20,6 tuh. eurot. 
 
Projekt lõppes küll 2011. aastal, kuid lõplik rahade laekumine toimus 2013.  aasta 
aprillis. 

 
Esitatud projektid: 
2012. a. esitas Viimsi vald projektid, millede otsused rahastuse kohta laekuvad 2013. a.: 

1. Prangli saare ja mandrivahelise transpordiühenduse turvalisuse parendamine 
tagamaks esmatasandi teenuse kvaliteet 
Projekt esitati väikesaarte programmi raames. Prangli saare ja mandrivahelise 
transpordiühenduse turvalisuse parendamine Kelnase sadamas, ehk 2 tulepaagi 
paigaldamine kaitsemuulide otstesse, faarvaatris kivide lõhkamistööd ja 
mõõdistustööd pärast lõhkamist. Projekti kogumaksumus on 55,9 tuh. eurot, millest 
valla omaosalus on 8,4 tuh. eurot. 

2. Naissaare tulekahjupäästevõimekuse suurendamine II etapp  
      Projekt esitati väikesaarte programmi raames. Projekti eesmärgiks on endise 

klubihoone rekonstrueerimine depoo/klubihooneks, sisetööde teostamine. Projekti 
kogumaksumus on 37,9 tuh. eurot, millest valla omaosalus on 5,7 tuh. eurot. Projekti 
III etapp planeeritakse esitada 2013.a. väikesaarte programmi. 

3. Leppneeme kalasadama kai renoveerimine ja kaitsemuuli renoveerimine 
Projekt esitati kalanduspiirkondade säästev areng meetme raames. Projekti 
eesmärgiks on kalurite kai rekonstrueerimise ja Leppneeme sadama kaitsemuuli 
rekonstrueerimise ja pikendamise teostamine. Projekti kogumaksumus on 564,8 tuh. 
eurot, millest valla omaosalus on 341,1 tuh. eurot. Projekti II etapp planeeritakse 
esitada 2013.a. kalanduspiirkondade säästev areng meetmesse. 

 

03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK  

 
2012. aastal olid valdkonna prioriteedid: 

 toetada politsei tegevust ja tagada valla eelarve lisavahenditega võimalikult turvaline 
keskkond vallas; 

 läbi SA Viimsi Kodanikukaitse Fondi viia läbi Turvalisuse päev; 

 jätkata valvepunktide arendamist ja jooksvat hooldust; 

 arendada ja toetada valveteenust; 

 toetada päästeseltside tegevust saartel ning laiendada päästeseltside toetamist. 
 
Tegevused: 
Antud valdkonna eesmärgid on täidetud. Kokku kulus valdkonna arendamiseks 55,95 tuh. 
eurot (2011. aastal 62,3 tuh. eurot). Politsei andmetel registreeriti Viimsi vallas 2012. aastal 
298 kuritegu ning võrreldes 2011. aastaga on kuritegude arv jäänud samale tasemele. 
Politsei ja korrakaitsetegevust toetati ka läbi SA Viimsi Kodanikukaitse Fondi. Koos 
sihtasutusega viidi läbi Viimsi valla turvalisuse päev. Politsei tegevusala kulud olid 12,2 tuh. 
eurot. 
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Viimsi valla turvalisuse tõstmiseks patrullis vallas igapäevaselt G4S patrull, mis edastas 
vallavalitsusele ja Politseile aruandeid avastatud heakorra, liikluskorralduse, avaliku korra ja 
muude juhtumite kohta. Valla turvalisust aitas tagada ka numbrituvastussüsteem  ANTS, 
mille 12 kaamerat (pluss Ranna teele pandud 2 lisakaamerat) valla sissesõiduteid valvasid. 
Valveteenistuse kulud olid 18,5 tuh. eurot. 
Prangli saarel aitab turvalisust tagada päästeselts. Valla eelarvest maksti MTÜ-le Prangli 
Saarte Selts tegevustoetust saarel päästeteenuste osutamise eest. Lisaks kaeti valdkonnast 
Haabneeme ranna kolme kuu vetelpäästeteenuse kulud. Kokku päästeteenuste kulud 25,2 
tuh. eurot. 

04 MAJANDUS 

 
2012. aastal olid valdkonna prioriteedid: 

 jätkata ja lõpetada alustatud planeeringud, vastavalt lepingutele; 

 alustada koostööd Tallinna linnaga Ranna tee rekonstrueerimiseks; 

 jätkata linnalähiste valdade koostöö projekti kergliiklusteede ehitamiseks; 

 alustada Randvere kooli ehituse ettevalmistusega; 

 jätkata valla teedel liikluse turvalisemaks muutmist, korrastada ühistranspordi 
viidamajandus; 

 arendada vallasiseseid bussiliine ja tagada kvaliteetne ühistransporditeenuse 
osutamine; 

 jätkata koostööd Tallinna linnaga koolibussiliini rahastamisel; 

 tagada aastaringne reisijate transport mandri ja Prangli saare vahel. 
 
Maakorraldus 
Maakorralduse valdkonnas analüüsiti ja viidi sisse uus maamaksumäära koefitsient. Samuti 
tehti muudatused maamaksu arvestuses seoses kodualuse maa maamaksust 
vabastamisega. Lähtudes Maamaksuseadusesse sisse viidud muudatustest vabastati alates 
2013. aastast maamaksust kõik kinnistuomanikud, kes olid rahvastikuregistris 1. jaanuariks 
2013. aastal registreeritud vastava elamumaa krundi elanikeks. Vabastust rakendatakse 
tiheasustuses kuni 1 500 m2 suuruse  maa-ala ja hajaasustuses kuni 2 ha suuruse maa-ala 
osas. 31. detsembri 2012. aasta seisuga oli Viimsi vallas maamaksu tasujaid ligikaudu 
17 000. 
Maa erastamine 
Maa ostueesõigusega erastamine on vallas suuremas osas lõpuni viidud, kuid mitte veel 
lõplikult. Seoses 2013. aastal kehtima hakanud uue Maareformi seaduse muutmise 
seadusega, millega määrati erastamise menetluse lõpptähtajad, on erastajate poolt soiku 
jäänud menetlused taas käsile võetud. Ostueesõigusega erastamise lepinguid sõlmiti 2012. 
aastal vaid 1, sest eelnevalt  oli vastu võetud korraldus ostueesõigusega erastamiseks. 
Alates 2009. aasta aprillist Viimsi Vallavalitsus enam erastamismenetlust füüsiliste isikute 
puhul lõpuni ei vii, vaid teostab ainult eeltoiminguid. 2012. aastal edastati Harju 
Maavalitsusse 5 toimikut  erastamise menetluse lõpuni viimiseks. Erastamismenetluse 
eeltoimingud on veel lõpuni viimata 14. juhul. Jätkuvalt on üleval AS-le Viimsi Vesi kuuluvate 
pumplate aluse maa ostueesõigusega erastamine. Füüsiliste isikute osas tuli 2012. aastal 
erastajaid mõnevõrra juurde, sest vanade omanike pärijad on oma huvi üles näidanud ja 
soovivad erastamise menetlusega siiski lõpuni minna (4 juhul). Siiski on jätkuvalt  erastajate 
seas isikuid,  kes ei ole tänaseks esitanud arvestatavaid ehitise omandit tõendavaid 
dokumente. 2012. aastal viidi vallas läbi 5 maa juurdeerastamist. 2013. aasta eesmärgid on 
samad, mis eelnevatel aastatel –  viia ostuõigusega maa erastamine lõpuni. 2013. aasta 
eeliseks on asjaolu, et kehtima on hakanud uus Maareformi seaduse muutmise seadus. 
Maa tagastamine 
Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisi on vallas 404 (toimikut), nendest  399 toimiku 
piires on vastu võetud kõik vajalikud maa tagastamise/kompenseerimise korraldused ja 
tagastatud Harju Maavalitsusse (sh. 2012. aastal 9 toimikut). 
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2012. aastal võeti vastu maa tagastamise korraldusi 2, pindalaga 2,08 ha ulatuses. 
Lahendamata maa tagastamise toimikuid 31.12.2012 seisuga oli 5. 2012. aastal on 
kompensatsiooni korraldusi vastu võetud 2, pindalaga kokku 2,3 ha ulatuses ja edastatud 
Harju Maavalitsusse edaspidiseks menetlemiseks.  
Tänavaalade munitsipaliseerimine 
Teiste maatoimingute kõrval on Viimsi vallas kavas munitsipaliseerida vallale kuuluvate 
teede alune maa. Munitsipaliseerimist viiakse läbi tähtsuse järjekorras, sealjuures 
eelisjärjekorras teed, kus on kavas teha suuremas mahus ehitus- või rekonstrueerimistöid. 
Perspektiivis on plaan munitsipaliseerida teede alune maa külade kaupa.  
Harju maavanemale on esitatud 2012. aastal maa munitsipaliseerimise taotlusi 20 juhul ja 
keskkonnaministrile 1 juhul. Viimsi valla taotlusi on Harju Maavanema korraldustega 
rahuldatud 25 maaüksusel, millele on vormistatud katastriüksused ja vallavalitsus on 
esitanud avaldused kinnistusametisse kinnistusraamatusse registreerimiseks. Harju 
Maavalitsusele on esitatud 2012. aastal kooskõlastamiseks ehitise munitsipaliseerimiseks 
vajaliku maa määramise piiriettepanekuid 23 objekti kohta. Teede teenindusmaa määramise 
korraldusi võeti 2012. aastal vastu 19 juhul. 
Maa sihtotstarbe muutmine 
Vastavalt uuenenud Vabariigi valitsuse määrusele „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja 
nende määramise kord“ tuleb täpsustada ja muuta katastriüksuste sihtotstarbeid. Antud 
tegevusega on tegeleti ka 2012. aastal. 
 
Teede ehitus ja hooldus 
Valdkonna eesmärgid on enamuses täidetud. 2012. aastal jätkusid Pärnamäe tee jalg- ja 
jalgrattatee ehitustööd. Tee sai valmis juunis 2012, kokku tehti aasta jooksul kulutusi tee 
ehitusele summas 892 tuh. eurot. Suur osa tee ehitusmaksumusest tuli „Harjumaa 
kergliiklusteede võrgustiku rajamine“ projekti eelarvest. Tegeleti Randvere ja Tammneeme 
vahelise jalg- ja jalgrattatee finantside leidmisega – pöörduti riigimaantee omaniku, 
Maanteeameti, poole. Vaatamata korduvatele pöördumistele ja kaasrahastuse pakkumisele 
ei leidnud Maanteeamet rahalisi vahendeid, et vajalik tee rajada. Valla teedel teostati 2012. 
aastal pindamistöid 95 tuh. euro eest (2011 aastal oli vastav näitaja 110 tuh. eurot). 
Pindamistöid teostati: Vana-Narva maanteel, Ampri teel, Lilleoru teel, Pargi tee lõigul ja Kooli 
tee lõigul – kokku summas 95 tuh eurot. Asfaltteede remonti ja lappimist pigikillustikuga 
teostati järgnevatel teedel: Tulbiaia tee, Mereranna tee, Männi tee, Nurme põik, Nugise tee, 
Kasteheina tee, Vanapere põik, Reinu tee, Viievelle tee, Lageda tee, Soosepa tee, Nelgi 
põik, Luhaääre tee, Rannavalli tee, Rannakalda tee, Kasemetsa tee, Pargi põik, 
Tammneeme tee, Tiitsu tee, Taluranna tee, Muuga II piirkonna teed; Astri tee, Schüdlöffeli 
tee, Uuesauna tee, Rummu tee, Hundiuru tee, Kasekännu tee, Ojakääru tee, Anijärve tee, 
Suurekivi tee, Vardi tee. Lisaks renoveeriti ligi 20 000 m2 killustikukattega teid ja lapiti 1 000 
m2 asfaltteede auke kuumasfaldiseguga. Kokku kulus teede aukude lappimisele 76,6 tuh. 
eurot riigipoolset teehoiuraha, lisaks veel valla eelarvelised vahendid. Talvel parandati tormi 
poolt lõhutud kaldakindlustus Rohuneeme tee ääres ja Miidurannas taastati Lahe tee 
kaldakindlustus. Lõpule viidi teede inventariseerimise I etapp, millega alustati 2011. aastal. 
Edasi jätkatakse teede hõivamise ja munitsipaliseerimisega – eesmärgiks saada teede 
omandisuhted korda. Kevadel ja suvel teostati valla teedevõrgu plaanimaterjalipõhine 
ülemõõtmine ja toimus teede registri andmete uuendamine. Sügisel viidi läbi teemaade ja 
teeäärsete haljakute puhastamine kõrghaljastusest. Projekteerimistöödest teostati Randvere 
kooli juurdepääsuteede (Schüdlöffeli tee, Ritsika tee) eelprojekt ja alustati tööprojekti 
koostamist, samuti koostati Ranna tee renoveerimise projekt. Prangli saarel renoveeriti 
Kelnase tee alates sadamast kuni Lääneotsa tee alguseni – kokku tööde maksumus 119 tuh. 
eurot, töid rahastati väikesaarte programmist. Suvel viidi lõpuni vallamaja ja huvikeskuse 
esise parkimisala renoveerimine, rajati teeületuskohad ja jalgteed. Sügisel alustati koostöös 
Tallinna linnaga Ranna tee renoveerimist ning Viimsi alustas Ranna tee äärde jalg- ja 
jalgrattatee ehitamist lõigul Miiduranna tee kuni Muuli tee. Kokku teede ehituse tegevusala 
kulud 1 601,7 tuh. eurot. Riikliku teehoiutööde eraldise suurus 2012. aastal oli 128 393 eurot. 
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Teede hooldekulude alt teostati teemaa hindamist, liiklusloendusi, piirete paigaldust, Prangli 
rahvamaja sissesõidutee parandust, ülekäigukohtade ehitust Karulaugu ja Reinu teedele, 
sissevarisenud teetruubi vahetust Äigrumäe külas, Lubja mäe suusamäe ligipääsutee 
kaeviku rajamist ja osaleti projekteerimiskulude kandmises koos arendajaga Lepatriinu teel. 
2013. aastal on kavas valla teedevõrk inventariseerida ja minna üle uuele teede registri 
tarkvarale. Jätkatakse peremehetute teede hõivamist ja teemaa munitsipaalomandisse 
taotlemist. Teede ehitusest on kavas Schüdlöffeli tee ja Ritsika tee osaline renoveerimine 
seoses Randvere kooli juurdepääsuteede ehitamisega. Jätkatakse Ranna tee remonti ning 
Ranna tee jalg- ja jalgrattatee ehitust. 2013. aasta kevadel alustatakse Lille põik jalg- ja 
jalgrattatee ehitusega. Koostöös AS-ga Viimsi Vesi ja tema alltöövõtjatega alustatakse 2013. 
aasta kevadel ka kaevetöödega lõhutud teekatendite taastamist ja teemaa haljastamist. 
 

Liikluskorraldus 
Liikluskorraldustöid teostati 2012. aastal 21 tuh. euro eest (2011. aastal oli vastav kulu 10,7 
tuh. eurot). Paigaldati liikluskorraldusvahendeid ning teostati teemärgistuse taastamistöid. 
Suurem töö oli seotud valla põhiteede teekattemärgistustöödega: Muuli tee, Lubja tee, Aiandi 
tee, Pärnamäe tee said kõik telgjoone tähised. Lisaks paigaldati suur kogus tee nimeviitasid 
ja asula silte. 2013. aastal on kavas jätkata teekattemärgistuste ja tee nimeviitade 
paigaldamist, rõhku  pannakse ülekäiguradade märgistamisele. 
 

Transpordikorraldus 
Valla elanikele tagati siseliinide (5 siseliini: V1, V2, V3, V4, V5) ja Tallinna linna piiriüleste 
liinide (2 liini; 1A ja 38) bussiliiklus, kulutused liinidele 410 tuh. eurot. 2012.a. suvel muudeti 
endine siseliin V1k ümber V5-ks. Aasta alguses toodi siseliinidele kolmas suur buss ning 
detsembris veel neljas suurem buss. Septembri lõpust läks Viimsi vald üle uuele Ühiskaardi 
süsteemile. Lisaks finantseeriti eelarvest kahte koolibussi – marsruudil Haabneeme-Tallinn ja 
Tammneeme-Randvere-Tallinn kokku summas 10,3 tuh. eurot. 
2012. aastal kulus kokku transpordikorraldusele 417 tuh. eurot (2011. aastal 378,9 tuh. 
eurot). 2013. aastal on kavas liinivõrgu ümberkorraldamine seoses Randvere kooli 
avamisega. Jätkatakse riigilt maakonnaliini avamise taotlemist marsruudil Balti jaam – 
Rohuneeme. 
 
Veetransport – Viimsi saared 
2012. aastal korraldas laevaliiklust Prangli saare ja mandri vahel AS Kihnu Veeteed. Liinilaev 
„Vesta“ sooritas 1012 sõidugraafikujärgset reisi ning 96 lisareisi. Veeti 18 378 reisijat. 
Laevaliini kulud kaeti riigieelarvest 242,5 tuh. euro ning valla eelarvest 62,3 tuh. euro 
ulatuses. Raskete jääolude tõttu Muuga lahes katkes laevaliiklus Leppneeme-Kelnase liinil 
14 päevaks ning vallavalitsus tellis märtsikuus OÜ-lt Copterline 4 helikopteri lendu reisijatele 
ning Piirivalve- ja Politseiameti Lennusalgalt 2 helikopteri reisi reisijatele ja 2 kaubalendu 
(Linnahall-Prangli ja Prangli-Linnahall) kogumaksumusega 4,5 tuh. eurot. Veeti 54 reisijat. 
Veeteede Amet viis läbi riigihanke ja 19. märtsil 2012 aastal sõlmis Reval Shipbuilding OÜ-
ga. laevaehituslepingu teraskerega reisiparvlaeva soetamiseks. Tehingu kogumaksumuse 
algne hind on käibemaksuta 2 985,6 tuh. eurot. Teraskerega reisiparvlaeva tellijale 
üleandmise tähtaeg on 19. märts 2014.  
Seoses uue, Prangli saare ja mandri vahelist reisijate- ja kaubavedu teostava parvlaeva 
liinile tulekuga tekkis vajadus rekonstrueerida Leppneeme ja Kelnase sadamate rambid. 
Tagamaks sadamate valmisolekut parvlaeva teenindamiseks eraldas Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium läbi Harju Maavalitsuse 20. märtsil 2012. aastal vallale 
Kelnase ja Leppneeme sadama rekonstrueerimiseks 144,2 tuh. eurot. Hange rampide 
projekteerija ja ehitaja leidmiseks kuulutati välja I kvartalis 2013. aastal. 
 

Planeerimine 
Planeerimise valdkonnas on esmane soov viia planeerimistegevus ennetavaks tegevuseks, 
et valla arengul oleks üldine läbimõeldud alus, mis suunaks valla arenguid. Teiseks 
eesmärgiks on, et planeerimine lähtuks parimast ruumilisest lahendusest, mitte kinnistu 
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omandiõigusest ja majanduse hetkeolukorrast. Käesoleval hetkel on vallas põhilisteks 
planeerimist suunavateks dokumentideks: 

 Viimsi Valla arengukava (9 nov 2010 nr 25); 

 Viimsi Valla mandriosa Üldplaneering (Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 11. jaanuari 
2000 otsusega nr 1); 

 Naissaare Üldplaneering (Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 10. juuni 1997 otsusega 
nr 161); 

 Prangli saare Üldplaneering (Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 10. oktoobri 2000 
otsusega nr 200); 

 „Lubja küla klindiastangu piirkonna Üldplaneering” (Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 
29. aprilli 2008 määrusega nr 7); 

 "Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted" 
(Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 13. septembri 2005 määrusega nr 32); 

 Üldplaneeringu teemaplaneering "Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik" 
(Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 13. oktoobri 2009 määrusega nr 22); 

 Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneering (Kehtestatud 
Viimsi Vallavolikogu 12. aprilli 2011 otsusega nr 21); 

 Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneering "Lapsesõbralik Viimsi" (Kehtestatud 
Viimsi Vallavolikogu 21.06.2011 otsusega nr 43). 

2012. aastal olid territoriaalse planeeringu kulud 37,6 tuh. eurot, sealhulgas uurimis- ja 
arendustöödele kulus 33,6 tuh. eurot. 
 2012. aastal oli territoriaalse planeerimise üheks peamiseks ülesandeks Haabneeme aleviku 
ja ümbritseva ala üldplaneering. Praeguseks ajaks on sellele saadud kõik kooskõlastused. 
Teiseks oluliseks ülesandeks 2012. aastal oli teede teemaplaneering, mis on läbinud 
esimese avaliku arutelu ja on täpsustamisel kommunaalametis. Valla finantseerimisel 
kehtestati osaliselt Randvere rannaala, Pringi piirivalvekordoni, Soosepa tee 21, Prangli 
jõujaama ja Tiislari detailplaneeringud. 2012. aastal alustati  Rohuneeme tee 1, Kivila tee 3 ja 
5, Kelnase ja Leppneeme sadama detailplaneeringutega ning need on käesoleval ajal 
kehtestamisel. Menetluses on veel Uus Pärtle lasteaia ja Mõisatee kooli detailplaneeringud. 
 
Ehitusjärelvalve 
Ehitusjärelevalve teostamine valla territooriumil on ehitusameti ülesandeks. 

 
2012. aastal olid valdkonna eesmärgid: 

 ehitusprojektide ja ehitiste mõõdistusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine, 
ehituslubade ja kasutuslubade väljastamine  

 ehitiste nõuetele vastavuse kontrollimine (ehitiste ülevaatuste teostamine) ja selleks 
ekspertiiside tegemise korraldamine, ehitistega toimunud avariide põhjuste uurimise 
korraldamine  

 ettekirjutuste tegemine vastavalt oma pädevusele, ehitusalal tegutseva ettevõtja 
nõuetele vastavuse kontrollimine  

 
Tegevused: 
Kasutusload 
2012. a on väljastatud ehitistele 137 kasutusluba, neist hoonetele 103 ja rajatistele 34. 
Viimsi valla eelarvesse on laekunud kasutuslubade taotluste läbivaatamise eest riigilõive 
kokku 12,9 tuh. eurot. 
Ehitusload ja kirjalikud nõusolekud 
2012. a on väljastatud ehituslube ja kirjalikke nõusolekuid kokku 290. 
Ehituslube ehitiste püstitamiseks, laiendamiseks, rekonstrueerimiseks ja lammutamiseks on 
väljastatud kokku 243. Kirjalikke nõusolekuid väikeehitiste (abihooned, kasvuhooned, 
piirdeaiad, varikatused) püstitamiseks ning hoonete tehnosüsteemide muutmiseks on 
väljastatud 47.  
Valla eelarvesse on laekunud ehituslubade ja kirjalike nõusolekute taotluste  läbivaatamise 
eest riigilõive kokku 26,8 tuh. eurot. 
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Ehitiste ülevaatused, ettekirjutused ja ekspertiisid 
2012. a on teostatud 191 hoone ülevaatus. Üle on vaadatud  40 rajatist. 
2012. a tehti ettekirjutusi 3. korral ja trahve 15. korral.  
Valla eelarvesse laekus trahviraha  6,6 tuh. eurot. 
Sunniraha määrati 3. korral. Valla eelarvesse laekus sunniraha 1,5 tuh. eurot.  
2012. a teostati ehitiste tuleohutusnõuetele vastavuse hindamisi 20. korral kokku 3,0 tuh. 
euro eest. 
Ehitusametile on tellitud ehitusjärelevalve teostamise tõhustamiseks ehitusprojektide 
nõuetele vastavuse kontrollimisel ja projekteerimistingimuste ning arhitektuursete ja 
ehituslike lisatingimuste skeemide joonestamiseks Auto CAD LT 2012 projekteerimistarkvara 
uuenduspakett 2013. aastaks 0,3 tuh. euro eest ja ET-kartoteegi täiendused 2013. aastaks 
0,2 tuh. euro eest. 
 
Eesmärgiks on stabiilselt teostada ehitusjärelvalvet Viimsi valla territooriumil ka 2013. aastal. 
 
Muu majandus 
2012. aastal oli muu majandus kulu 14,4 tuh eurot. Antud kululiigi alt finantseeriti 
mitmesuguseid kommunaalvaldkonna tegevusi, mis ei klassifitseerinud teiste kululiikide alla 
– inventariseerimine, remonditarvikud, parkimissildid, mõõdistustööd, pirnid, plekitööd, 
väikevahendid, eelarvestusteenus, projektor, kuvarid, mööbel jmt. Samuti kommunaal- ja 
ehitusameti töötajate isikliku sõiduvahendi kompensatsioonid töösõitude tegemisel. 

05 KESKKONNAKAITSE 

 
2012. 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;  

 üldplaneeringute „Viimsi alevik ja lähiala“ ja „Haabneeme alevik ja lähiala“ ning 
mitmete detailplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluste 
läbiviimine; 

 valla maastikukaitsealade kaitsekorralduslike tegevuste korraldamine;  

 valla maastikukaitsealade loodusõppe- ja terviseradade väljaarendamine; 

 üldplaneeringu teemaplaneeringu „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ seire; 

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

 korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks teenuste kontsessiooni läbiviimine; 

 jäätmejaamade opereerimine;  

 avaliku ruumi jäätmehoolduse korraldamine; 

 sadeveesüsteemide parendamine. 
 
Tänavate korrashoid 
Valla teede hoolet teostab AS Teede REV-2 (sh. Prangli saar alates 01.01.2012). Teehoole 
jaguneb suvehooldeks ning talihooldeks. 2012. aastal oli suvehoolde kulu 111,2 tuh eurot. 
2012. aastal kulus talihooldele 154,3 tuh eurot.  
 
Prügivedu-jäätmekäitlus 
Jäätmehooldusega seotud kulud nii valla mandril kui ka saartel ning muud tegevused, mis ei 
ole klassifitseeritud, aga mille iseloom on antud valdkonnaga kõige tihedamini seotud (nt 
transpordikulud) olid 2012. aastal kokku 48,6 tuh. eurot. 
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Kanalisatsioonitrasside remont 
Kokku kulus kanalisatsioonitrasside kuludeks 479,5 tuh. eurot. Suurema osa sellest 
moodustas eraldis AS-le Viimsi Vesi, summas 422,5 tuh. eurot. Tegemist oli sadevee 
kanaliseerimise kuludega AS Tallinna Vesi kanalisatsioonivõrku. Ülejäänud vahendite arvelt, 
56,9 tuh. eurot, teostas vallavalitsuse kommunaalamet erinevaid sadeveetöid: Laanelinnu 
Lasteaia ümbruse sadeveetorude ehitus, Haabneeme ja Pringi sadeveeprojekti koostamine, 
Roonurme sadeveetruupide puhastus, Viirpuu tee sadeveetoru puhastus, Pihlaka tee 
sadeveetorude puhastus, Koduranna tee sadeveetruubi puhastus, Metsaääre tee kraavi 
puhastus, Gerbera tee sadeveetoru parandus, Rannaniidu tee äärse kraavi torutamine, Kurvi 
tee truubi otsa välja kaevamine, betoonluukide ja rõngaste soetamine ja paigaldus, 
Tammneeme tee äärse kraavi otsa kivitamine, Männi tee kraavi puhastus, Kimsi tee 8 
piirkonna sadeveetööd. tegemist oli äärmiselt sademeterohke aastaga, mis tõi kaasa suure 
juhtumite arvu seoses sadeveesüsteemidega. Kommunaalamet registreeris 40 tõsisemat 
juhtumit, mille lahendamist sügisel alustati ja millega on kavas lõpule jõuda 2013. aastal. 
 
Keskkonna- ja maastiku kaitse 
Valdkond haldab valla maastikukaitsealade kaitsekorralduslike tegevuste korraldamist, 
keskkonnakonsultatsioonide (eksperthinnangud, keskkonnamõju ja strateegilise keskkonna-
mõju hindamised) tellimist ning muid tegevusi, mis ei ole klassifitseeritud, aga mille iseloom 
on antud valdkonnaga kõige tihedamini seotud (nt. keskkonnaga seotud transpordikulude 
katmiseks). Samuti raielubade ja keskkonnalubade menetlemine. Keskkonna- ja maastiku 
kaitsega seotud kulud ning muud tegevused, mis ei ole klassifitseeritud, aga mille iseloom on 
antud valdkonnaga kõige tihedamini seotud (nt. transpordikulud) olid 2012. aastal kokku 18,9 
tuh. eurot.  
Seoses Soosepa loodusõppe- ja terviseraja, Viimsi valla rohealade kaitsekorralduse ja 
puhkemajanduse kava koostamise ning üldplaneeringute, sh. nende KSH menetluse 
oletatust pikema menetlusajaga (KSH menetlusetappide läbiviimine on sõltuvuses 
üldplaneeringu kindlatest menetlusetappidest) kanti 2012. aasta eelarvest 2013. aasta 
eelarvesse sama tegevusala hulka 32,2 tuh. eurot. 

06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 

 
2012. aastal olid valdkonna eesmärgid: 

 korraldada ja koordineerida Viimsi valla elamu- ja kommunaalvaldkonna tegevusi; 

 tagada tänavavalgustuse käit ja arendada tänavavalgustussüsteeme; 

 arendada valla veemajandust; 

 vallavolikogule ja vallavalitsusele seadustega ettenähtud kohustuste täitmine; 

 valla arengukavas vastu võetud kohustuste täitmine; 

 valla kalmistumajanduse korrastamine ja infosüsteemi Haudi juurutamine;  

 valla avaliku ruumi heakorra tagamine; 

 kevadine heakorra talgute korraldamine; 

 Haabneeme ranna heakord, s.h liiva sõelumine; 

 hulkuvate loomade arvu vähendamine; 

 koerte ja kasside vaktsineerimise toetamine; 

 koerte ja kasside pidamise eeskirjast tulenevate kohustuste täitmine. 
 

.  
Tänavavalgustus 
Kevadel viidi läbi riigihange uue tänavavalgustuse käitaja leidmiseks perioodil mai 2012 kuni 
aprill 2016. Riigihanke võitis senine käitaja AS Rito Elektritööd. 
Viimsi valla teedel olevate valgustuspunktide arv suurenes aastaga 3 609 punktilt 3 786 
punktini. Alates 15. detsembrist 2009 on vallas sisseviidud säästurežiim, kus osaliselt on 
valgustid öisel ajal välja lülitatud. Sellega on võimalik saada rahalist säästu, et teostada 
tänavavalgustuse remondi- ja ehitustöid. 2012. aastal laiendati säästurežiimiga kaetud ala 
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ning suvekuudel lülitati 1,5 kuuks valla suurematel teedel tänavavalgustus välja, tagamaks 
suuremat kulude kokkuhoidu. Suurim tänavavalgustusalane töö oli Pärnamäe tee ja selle 
äärse jalg- ja jalgrattatee valgustamine. Tänavavalgustuse töödest teostati järgnevaid töid: 
Iirise tee õhuliinide vahetus, Amarülluse tee õhuliinide vahetus, Tulika tee tänavavalgustuse 
ehitus, Ampri tee tänavavalgustuse ehitus, Daalia tee õhuliinide vahetus, Begoonia tee 
õhuliinide vahetus, Vanapere ja Kepsu tee tänavavalgustuse ehitus, vallamaja esise parkla ja 
kõnniteede valgustuse ehitus, Piirikivi tee tänavavalgustuse ehitus, Kreegi tee 
tänavavalgustuse osaline ehitus, Nugise tee tänavavalgustuste ehitus, Vardi tee lõigu 
tänavavalgustuse ehitus, jõuluvalgustuse (130 ühikut) remont, paigaldus ja demontaaž. 
Lisaks teostati mitmetes kohtades rikete parandust, valgustite remonti, avariiliste postide 
väljavahetamist, üksikute valgustite paigaldamist, ümberfaseerimist ja lampide asendamist. 
Tänavavalgustuse toimimiseks ja arendamiseks kasutati kokku 290,5 tuh. eurot, sellest 
käidutöödele kulutati 25 tuh. eurot ning tänavavalgustuse remonttöödele, ehitusele ja 
renoveerimisele kulutati 130,3 tuh. eurot. 
2013. aastal on kavas jätkata pooleli jäänud ehituste lõpetamisega, suurimad 
tänavavalgustuse objektid on Schüdlöffeli tee ääres ja randvere kooli ümbruses. Kavas on 
rajada tänavavalgustus Leppneeme külla külasisese jalg- ja jalgrattatee äärde. Lisaks 
jätkatakse amortiseerunud süsteemide renoveerimist. 
 
Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine 
Elamu ja kommunaalmajanduse haldamine seisneb valla munitsipaalpindade korrashoius ja 
sotsiaalkorterite ülalpidamises. Vallale kuuluvad munitsipaalpinnad järgnevates hoonetes: 
Aiandi tee 6, Pargi tee 4, Lubja tee 21 ja sotsiaalkorterid SA Rannapere Sotsiaalkeskus 
ruumides. Kokku olid kulud 2012. aastal 7,5 tuh. eurot. Suure osa eelarvest hõlmas Lubja tee 
21-4 korteri remont. 
 
Kalmistud 
Viimsi vallas paikneb viis kalmistut – Naissaare kalmistu, Prangli kalmistu, Eestiranna 
kalmistu, Randvere kalmistu ja Rohuneeme kalmistu. Suure töö hõlmas kalmistute eeskirja ja 
kalmistute registri loomine ning HAUDI kasutuselevõtt. Kõikide Viimsi kalmistute andmed on 
viidud HAUDI andmebaasi ning hauaplatside üle arvestuse pidamine toimub elektrooniliselt. 
Randvere kalmistul töötas aasta alguses kalmistuvaht, hiljem hakkas kalmistut hooldama 
kommunaalameti välitööde üksus. Rohuneeme kalmistu majandamis- ja heakorratöid teostab 
FIE Sulev Ennomäe. Kokku kulus 2012. aastal kalmistute haldamisele 15,4 tuh. eurot. 2013. 
aastal on kavas jätkata HAUDI juurutamise II etapiga: täiendavad koolitused kalmistute 
kontaktisikutele, vormide kehtestamine hauaplatsi lepingute sõlmimiseks, olemasolevate 
andmete kaardistamine. 
 
Heakord 
Heakorra tegevusala moodustavad valla haljakute ja avaliku ruumi hooldus ning 
korrastamiskulud. Tegevusala alt tasuti suvise lisatööjõu kulusid, Viimsi valla abitelefoni 
kulusid (2,1 tuh. eurot), korrashoiuteenuste kulusid, avaliku ruumi lillede istutamist, haljakute 
niitmist, niidutarvikute ja kuluvahendite kulusid, mõisapargi niitmise, töövahendite, lilleamplite 
ja prügikottide kulusid, kommunaalameti välitööde busside remondi- ja ülalpidamiskulusid, 
niidumasinate ülalpidamis- ja hooldustööde kulusid ning lemmikloomaregistri kulusid. 2012. 
aasta jooksul müüdi maha vana ja amortiseerunud välitööde buss ning soetati uus buss. 
Töövahenditest soetati kommunaalameti välitööde üksusele lumepuhurid ja uued 
võsalõikurid. Tegevusala alt soetati kommunaalameti välitööde üksuse vormiriided ning 
välitöödel käivate ametnike vormijoped. Suure kulu moodustas valla avalikust ruumist kinni 
püütud hulkuvate lemmikloomade püüdmise, hoidmise ja tapmise teenus (10,1 tuh. eurot). 
Lisaks korrastati võssa kasvanud haljakuid, pügati puid ja põõsaid, paigaldati valla avalikku 
ruumi lilli ja rajati peenraid. Kokku moodustasid heakorra kulud 71,4 tuh. eurot. 
Kavas on jätkata valla avalike haljakute heakorrastamisega ning rajada juurde lillepeenraid.  
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Ranna korrashoid 
Ranna korrashoiu kulud moodustavad peaasjalikult Haabneeme ranna ja sealse inventari 
korrashoiukulud. 2012. aastal teostati Haabneeme vetelpäästetorni remonti, randa paigaldati 
kaks uut prügikasti, suvekuudel kanti välikäimlate kulusid. Lisaks moodustas kulusid 
Haabneeme rannakohvik (tulekahju omavastustus, remondikulud ja igakuiste kulude 
vahendamine), mis on neljaks aastaks rendile antud. Kokku kulus ranna korrashoiule 5 tuh. 
eurot. 
 
Muu heakord 
Muu heakorra kulud on seotud valla bussiootepeatuste puhastamisega. Kokku on Viimsi 
vallas 94 hooldatavat bussiootepeatust, neist ligikaudu pooled on paviljonid. Kevadel lõpetati 
senine bussipeatuste hooldeleping ning alates maikuust hakkas bussipeatusi hooldama 
kommunaalameti välitööde üksus. Aasta lõpus viidi läbi eraldi hange bussipeatuste 
talihooldetöödeks, mille võitis Kemmerling OÜ. Tulevikus on kavas bussipeatuste hoole liita 
teede talihooldega. Lisaks tasuti tegevusala alt bussiootepaviljonide lõhutud klaaside 
vahetust, sõiduplaanide paigaldamise kulusid ja stendikatete vahetust. 2012. aastal vahetati 
välja ja paigaldati kokku 76 uut sõiduplaani alust. Kokku moodustasid tegevusala kulud 34,8 
tuh. eurot. 2013. aastal on kavas jätkata prügikastide väljavahetamise ja paigaldamisega.  
 
Muu elamu- ja kommunaalmajandus 
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse kulude alt makstakse erinevaid 
kommunaalmajandusega seotud kulusid, milleks 2012. aastal kulus 22,1 tuh. eurot. Kululiigi 
alt maksti valla ametnike töösõitudeks kasutatava sõiduauto RAV-4 kulusid, 
kommunaalameti töötajate isikliku sõiduvahendi kompensatsiooni, koopiate valmistamist, 
standardite soetamist, trükitöid, välikäimlate kulusid (bussi lõpp-peatustes ja Leppneeme 
sadamas), uute betoonalustega prügikastide soetamine (10 tk haabneeme alevikku), 
riigilõivusid ja valla teedel vigastanud autode kahjude hüvitist (2,1 tuh. eurot). 

07 TERVISHOID  

 
2012 aastal olid valdkonna eesmärgid: 

 Viimsi haiglas asuva kiirabipunkti tegevuse toetamine; 

 Alustanud perearstipraksise toetamine; 

 Eriarstide visiiditasude kompenseerimine 50% ulatuses vähekindlustatud isikutele; 

 Koolitervishoiuteenuse tagamine: 

 Prangli saare tervishoiupunkti ülalpidamiskulude katmine. 
 
Perearstide toetus  
Selleks, et tagada esmatasandi arstiabi kättesaadavus, toetab Viimsi vald oma elanikke 
perearstiabiga kindlustamisel.  2011. aasta oktoobris alustas vallas tööd kaheksas perearst 
75 isikuga nimistus. Kuna üldarstiabi rahastamise kulumudel peab iseseisva toimetuleku 
eelduseks 1 200 kindlustatud isiku olemasolu nimistus, eraldas vald 2012. aastal perearsti 
praksise tegevuse toetuseks 7,0 tuh. eurot. Detsembriks oli nimistu täitumus 952 isikut. 
 
Kiirabipunkt 
Viimsi vald on aastaid toetanud kiirabibrigaadi tööruumide üürikulude tasumist täies mahus, 
et tagada kiirabi operatiivne jõudmine vallaelanikeni. 2011. aasta oktoobris sõlmiti uus 
kolmepoolne leping Viimsi Haigla (nüüd Fertilitas AS) ja Tallinna Kiirabiga, mille kohaselt 
jäävad kiirabibrigaadi tööruumid endiselt Viimsi Haiglasse, kuid vald tasub rendikulu selles 
osas, mis jääb puudu Terviseameti poolt kinnitatud majandamiskulude maksumusest. 
Kiirabibrigaadi tööruumid asuvad Viimsi Haiglas ning kiirabi teenindab Viimsi valla ja Pirita 
linnaosa elanikke. Kiirabipunkti tegevuse toetamiseks tehti väljamakseid 2012. aastal kokku 
1,8  tuh. eurot. 
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Üldhaigla teenused 
Viimsi vald jätkas koostööd AS-ga Viimsi Haigla, kellega sõlmitud koostöölepingu alusel 
toetas Viimsi vald erinevate teenuste osutamist 25,6 tuh. euro eest aastas. Koostöölepingu 
kohaselt tagas AS Viimsi Haigla meditsiiniabi korraldamise Prangli saarel, kooli-
tervishoiuteenuste osutamise Viimsi Keskkoolis ja Püünsi Koolis ning vähekindlustatud 

isikutele eriarstiabi visiiditasu soodustuse 50% ulatuses. 
 

08 KULTUUR, SPORT, VABAAEG, RELIGIOON 

 
2012. aastal olid valdkonna eesmärgid: 

 tagada valla huvihariduse kõrge tase ja jätkusuutlikus; 

 tagada spordikoolides ja spordiklubides osalevate laste ja noorte sporditegevuse 
toetamine; 

 luua vallas täiendavaid spordirajatisi ja puhkealasid; 

 toetada kohaliku rahvaraamatukogu tegevust; 

 toetada paikkondliku muuseumi tegevust kui paikkonna omakultuuri ja ajaloolise 
mälu järjepidevuse hoidjat ja populariseerijat; 

 toetada kohalike kultuuri- ja spordiürituste korraldamist; 

 toetada valla ususasutusi;  

 toetada valla eakate aktiivset seltsitegevust; 

 toetada kohaliku ajalehe Viimsi Teataja väljaandmist;    

 toetada külaseltse projektitaotluse omaosalusel. 
 
 
Viimsi Muusikakool 
Viimsi Muusikakoolis õppis 2011/2012. õppeaasta lõpus 144 õpilast ja töötas 20 õpetajat. 
Kevadel lõpetas kooli 13 õpilast, I klassis alustas 38 õpilast. Huviliste suurest arvust tingituna 
võttis Viimsi Muusikakool uued õpilased vastu n.ö. huviõppe õppekavale- mis võimaldas 
suurendada õpilaste arvu väiksemate tundide mahuga. 1 õpilane läks üle Tallinna 
Muusikakeskkooli ning 1 jätkas õpinguid Tallinna G. Otsa nim. Muusikakooli 
ettevalmistuskursusel. Viimsi Muusikakoolis oli võimalik õppida 11 erinevat instrumenti kolme 
erineva õppekava alusel. Viimsi Muusikakooli juures tegutses orkester. Samuti oli võimalus 
lastel osaleda eelkoolirühmade töös.  
Loode-Eesti regionaalsetele konkurssidel saavutasid Viimsi Muusikakooli õpilased kõrgeid 
tulemusi. Kaks õpilast pääsesid läbi piirkondlike konkursside üleriigilisse lõppvooru ja 
saavutasid II koha (Natali Ponetajev akordionil ) ja III koha (Andres Estna kitarril). G.Adolfi 
nim. Gümnaasiumi Muusikakooli ja Klassikaraadio korraldatud kvintettide konkursil saavutas 
ansambel „Viimsi viisik” I koha ja Klassikaraadio eripreemia. Viimsi Muusiakooli õpilased 
esinesid aasta jooksul nii oma kooli saalis kui ka Püünsi Kirikus, pansionaadis "Rannapere", 
kunstikooli lõpuaktusel, Vallavalitsuse üritustel, valla eakate koosviibimistel, Lions-klubi 
üritusel jne. Regulaarselt kaks korda õppeaasta jooksul toimuvad klassikontserdid õpilaste 
vanematele. Kitarriõpilased osalesid XI rahvusvahelise kitarrimuusika festivali „Fiesta de la 
guittarr” kontsertidel „Francisco Tarrega 160”. 2012. aastal korraldati Viimsi Muusikakoolis 
Loode-Eesti regiooni akordionistide konkurss. Kool toetab õpilaste osavõttu suve-ja 
talvelaagritest ning Harju Keelpilliorkestrist. Kooli õpilastele käisid esinemas 
professionaalsed muusikud pianist Evi Ross ja viiuldaja Mirjam Kerem. 
Kitsad majandamiskulud ei ole koolil võimaldanud soetada uusi instrumente ning vahendeid. 
2012 aastal remonditi ning parendati olemasolevaid instrumente. Kool kasutab 
solfedžotundides arvuteid, mistõttu kulutati eelarvevahendeid IT-inventari töökorras 
hoidmiseks ja internetiühenduse kindlustamiseks. 2012 aastal sai Viimsi Muusikakool toetust 
õppeinventari muretsemiseks Haridus-ja Teadusministeeriumilt projektikonkursi „Varaait” 
vahenditest, mikrofonide ja võimenduse soetamiseks kooli kitarriansamblitele. 
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Viimsi Kunstikool 
2012. aastal  õppis kunstikoolis  128 õpilast ja töötas 7 õpetajat. 2012. aastal lõpetas kooli 
lõputöö kaitsmisega 5 õpilast. 2012. aasta septembris laekus kooli astumiseks 51 uut 
sooviavaldust. Viimsi Kunstikoolis on võimalik õppida alates viiendast eluaastast 
kunstigrupis, millele järgneb eelkursus ja põhikursus. Stuudiokursusel õpivad noored ja 
täiskasvanud, kellel on võimalik saada ettevalmistust kõrgkooli astumiseks või tegeleda 
harrastuskunstiga. 
2012. aastal soetati koolile keraamikaahi, uusi raamatuid, natüürmordi esemeid, 
töövahendeid ja õppematerjale. Õppenõukogu koosolekud toimusid viiel korral. Õpilastööde 
näitused olid lisaks koolile vaatamiseks Viimsi Vallamajas, Viimsi Raamatukogus, Viimsi 
Muusikakoolis, Viimsi Huvikeskuses, Viimsi kooli raamatukogus ja Püünsi koolis. Viimsi 
Kunstikooli õpetajad kuuluvad Kunstiõpetajate ühingusse. 
2012 juunis korraldas kool lahtiste uste päevad koos võimalusega huvilistel maalida ning 
voolida. Regulaarselt on külastatud kunstinäitusi Tallinnas. Koostöös hoolekogu liikmetega, 
lastevanemate- ja külalistega toimus viienda kursuse lõputööde kaitsmine ning pidulik 
lõpuõhtu. 2012. aasta juulis osalesid õpilased Tallinna Vanalinnapäevade erinevates 
töötubades. 2012. aasta õppepraktika viidi läbi Viimsis ning Tallinnas. Koolil on hea koostöö 
lapsevanematega, kes on toetanud kooli õppematerjalide soetamisel. Kunstikooli 
sponsorlusega on aastaid hea partnerina tegutsenud trükikoda ALDUS. Arendav koostöö oli 
2012. aastal Viimsi Kunstikoolil ettevõtjaga „Väga Vahva“, kus õpilased disainisid õpetajate 
juhendamisel voodipesu.  
 
MTÜ Viimsi Huvikeskus 
Viimsi vallas kultuuri- ja ka noorsootööd korraldav mittetulundusühing Viimsi Huvikeskus 
töötab nii Viimsi alevikus, Prangli Rahvamajas kui ka Randvere Keskuses. Kultuuritööd 
tehakse Viimsi Huvikeskuses, Prangli Rahvamajas, Randvere Keskuses ning noorsootööd 
Viimsi Noortekeskuses ning Randvere Noortekeskuses. 
Kokku toetas Viimsi vald organisatsiooni tegevust 2012. a. 211,7 tuh. euro ulatuses, millest 
kultuuritegevuse toetus esitatud arvete alusel (s.h. lisaeelarvest taotletud  lisatoetus 5,0 tuh. 
eurot  OÜ Viimsi Haldus suurenenud arvete tasumiseks) oli  161,6 tuh. eurot ning 
noortekeskuse tegevuse toetus 50,1 tuh. eurot. 
2012. a. töötas MTÜ-s Viimsi Huvikeskus 29 inimest, kellest 9 töötasid täistööajaga ja 20 
osalise tööajaga. Viimsi Huvikeskuses tegutses 40 huviringi, mille töös osales iganädalaselt 
üle 600 lapse, noore ja täiskasvanu. Hinnanguliselt osales 2012. aastal Viimsi Huvikeskuses 
toimunud sündmustel kokku 7900 inimest. 
 
Alljärgnevalt  mõned 2012. aastal toimunud sündmustest: 

 Vastlapäeva trall mõisa mäel  

 Viimsi Laululaps 2012 

 Harjumaa Laululaps 2012 

 Toimus 8 külalisteatrietendust (Rakvere Teater, Monoteater, Kuressaare Linnateater, 
Vana Baskini Teater, Rain Simmul – Jaan Sööt) 

 Viimsi Harrastusteater tõi lavale kaks etendust –  
lastele „Tom Sawyer”, täiskasvanutele „Lubadused, lubadused” 

 Viimsi Huvikeskuse aatriumis eksponeeriti 8 huvitavat ja eriilmelist harrastuskunstnike 
näitust 

 Viimsi lasteaedadele korraldati huvitavaid teemahommikuid 
. 
MTÜ Viimsi Huvikeskuse Noortekeskus 
Valla noorsootööd korraldas MTÜ Viimsi Huvikeskuse allüksused Viimsi ja Randvere 
noortekeskused. Viimsis tegutseb kaks noortekeskust: Viimsi Noortekeskus (Nelgi tee 1) ja 
Randvere Noortekeskus (Kibuvitsa tee 1).  
2012. aasta külastas noortekeskuseid 4122 noort vanuses 7-26-aastat. Noortekeskuses 
töötas 2012. aastal noortekeskuse juhataja, kaks 1,0 kohaga noorsootöötajat, kaks 0,5 
kohaga noorsootöötajat. Viimsi noortekeskuse külastatavus 2012. aastal oli kokku 2978 
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noort, kellest tüdrukuid 1017 (34,15 %) ja poisse 1961 (65,85 %), vanuseliselt 13-20-
aastaseid noori külastas 51,2% ja 7-12-aastaseid noori 48,8%. Randvere noortekeskuse 
külastatavus 2012 aastal oli kokku 1144 noort, kellest tüdrukuid 301 (28,96 %) ja poisse 843 
(71,04 %), vanuseliselt 7-12-aastaseid noori külastas 77,2 % ja 13-18-aastaseid noori 
22,8%. 
 2012. aasta suuremad projektid ja üritused olid: „Viimsi noortekeskuse noored kiikavad 
kultuuridesse“ (ANK projekt), ESF projekt kompleksteenuste osutamiseks, mille raames 
Viimsi noortekeskus kutsus ellu Viimsi Keskkoolis multimeediaringi (kuni mai 2013), Naf 
projekti konkurss, (noorte kirjutatud ja korraldatud projektid). Koostöös Viimsi Keskkooli 
õpilasesinduse ja Püünsi kooliga korraldati ametipäevad. Arendati „Mono projekti“ – mobiilse 
noorsootöö arendamine Viimsi vallas. Suvel toimus Viimsi noortekeskuses linnalaager ja 
kaks vahetust Viimsi õpilasmalevaid, kus noortekeskuse rolliks oli malevlaste vaba aja 
sisustamine Koostöös Vallavalitsuse ning Noortevolikoguga ning PRIA kaasrahastamisel 
avati I etapp projektist „Viimsi Skatepark“. 2012. aastal oli noortekeskus koostöös Püünsi 
Kooliga ja Viimsi Keskkooliga praktikabaasiks neljale saksa üliõpilasele.  
2012. aasta eelarveliste vahendite nappuse tõttu ei toimunud ringijuhendajate juhendamisel 
ringide tegevust. Trummiring, kitarriring ja DJ-ring viidi läbi noortelt noortele põhimõttel, kus 
vanemad noored juhendasid nooremaid. Noortekeskuse tegevused on kõikidele noortele 
tasuta. 
2012. aastal täiendati noortekeskuse arengukava tegevusplaani, vaadati üle toimunud 
tegevused ning püstitati uued eesmärgid.  

 
Viimsi Raamatukogu 
Viimsi Raamatukogul (sh haruraamatukogu Prangli Raamatukogu) oli 2012. aastal 3029 
registreeritud lugejat, kes külastasid raamatukogusid 53 703 korral ning laenasid 110 427 
teavikut. Aktiivsete kasutajate arv on aastaga kasvanud keskmiselt 8% ja raamatukogude 
külastamine  suurenes keskmiselt 11,5% . 
Raamatukogu personali koosseisus on 7 ametikohta ning teavikute kogudes 55 979 
arvestusüksust. 2012. a märtsis vahetus Viimsi Raamatukogu juhataja. 
Viimsi valla rahvaraamatukogude kulud olid  2012. aastal  kokku 160,9 tuh. eurot. 
Raamatukogu tasuliste teenuste osutamise ja kodulooliste teavikute ("Viimsi vald 90", "Viimsi 
kaart", "Imperaator Peeter Suure merekindlus: Naissaar" ja DVD „Viimsi saared“) müügiga 
teeniti Viimsi raamatukogudes 2012. aastal omatulu kokku 1,4 tuh. eurot. 
Riigieelarve toetus teavikute hankimiseks oli 22,3 tuh. eurot ja suurenes 2011. aastaga 
võrreldes 2,8%.  
2012. aastal oli Viimsi Raamatukogus 1 püsinäitus, 46 raamatute väljapanekut ja 16 näitust, 
neist 11 lastele. Temaatiliste väljapanekute määratlemisel lähtuti aktuaalsusest, nt 
kalendriaasta tähtpäevad, teatrikuu, Eesti film 100, aastaajad, kirjanike sünnipäevad jms. 
Üritusi korraldati 15. Korral ( kirjanikega kohtumised, suvine võistulugemine, jutuvõistlused, 
muinasjutuhommikud jms.). Raamatukogupäevade raames oli võimalik näha vallaga seotud 
tuntud inimesi teavikuid soovijatele laenutamas, tutvuda raamatukogu igapäevase tööga, 
vaadata raamatute väljapanekuid jms. 
2012. aastal alustati arengukava koostamisega ning viidi läbi põhjalik teenuse kvaliteedi 
uuring. Lisaks loodi raamatukogule suhtlusvõrgustikus Facebook konto, ajaloo lühiülevaade 
Vikipeediasse, lugejate infolist, tehti hulgaliselt täiendusi koduleheküljel. 
Prangli Raamatukogu on saare elanike suhtlemise- ja vabaajakeskus. Suvel külastavad 
raamatukogu turistid ja suvitajad. Raamatukogus on üleval Prangli kaart ja saart tutvustav 
voldik. 2012. aastal oli võimalik näha 11 raamatute väljapanekut. 
Vabariigi aastapäeval toimus Prangli Rahvamajas raamatukogutöötaja poolt läbiviidud 
viktoriin Eesti Vabariigi kohta. 2012. aasta mais korraldas Rannarahva Muuseum Prangli 
Rahvamajas Aksi raamatu esitluse koostöös Prangli Raamatukoguga. Sama ürituse raames 
toimus Rannarahva Muuseumis leiduvate Prangli materjalide (peamiselt vanade fotode) 
tutvustamine. Vanu fotosid saab raamatukogus vaadata praeguseni. 
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SA Rannarahva Muuseum 
Vallapoolne rahaline toetus muuseumile oli 2012. aastal 148,6 tuh. eurot, millele lisaks teeniti 
omatulu 101,3 tuh. eurot.  Erinevate projektidega laekus tulu 15,1 tuh. eurot. 
Rannarahva Muuseumis töötas 2012 aasta lõpu seisuga 13 töötajat.  
Kokku külastas muuseume 2012 aastal ligikaudu 50 000 inimest, s.h.  piletiga külastajaid, 
piletiga suurüritustel ja rahalistes haridusprogrammides osalejaid oli 16 000. Piletitulu 
muuseumikülastusest laekus 2012 aasta jooksul 21,3 tuh. eurot.  
 2012. aastal eksponeeriti Rannarahva Muuseumis näitust “Paadi elu” ning novembris avati 
näitus “Naissaare naised”. Lisaks uuendati püsiekspositsiooni Kirovi kalurikolhoosi näitust.  
Rannarahva muuseumi näitusi eksponeeriti külalisnäitustena ka mujal Eestis ning Lätis, 
samuti korraldati muuseumis aasta jooksul 5 külalisnäitust.  
Oluliseks saavutuseks võib pidada muuseumi fotokogu liitmist andmebaasiga Fotis, mis 
võimaldab avalikkusel fotokogule ligipääsu. Teadustöö hõlmas põhiliselt Naissaare alaseid 
uuringuid, et 2013 aasta alguses välja anda populaarteaduslik artiklite kogumik Naissaarest.    
 Suurematest traditsioonilistest üritustest korraldas muuseum Viimsi Vabaõhumuuseumi 
jaanituld, Rannarahva Festivali ja Paatide karnevali, Muinastulede ööd, Valgete Ööde 
Festivali ja Ubinapäeva, mis kõik on saanud Viimsi esindusüritusteks. Samuti on muuseumi 
korraldada Viimsi Taluturg, mida külastab igal laupäeval 500-1000 inimest olenevalt 
hooajast.  
 
Kultuuriüritused 
2012.aastal toimunud Viimsi valla kultuuriüritused: 

 18. veebruaril 2012. a. tähistas Viimsi Huvikeskuse Noortekapell oma 20. 
tegevusaastat juubelikontserdiga. 

 Viimsi Kooliteater lavastas muusikaletenduse "Grease", avaetendus toimus Viimsi 
Keskkooli aulas 25. veebruaril ning kokku anti 6 etendust. 

 28. märtsil 2012 toimus Viimsi Püha Jaakobi kirikus Lennart Meri mälestuskontsert.  

 Viimsi Huvikeskuse teatritrupp tõi lavale muusikali "Tom Sawyeri seiklused", mille 
esietendus toimus 4. mail. Muusikali etendusi anti kokku 7. 

 1. aprillil andis Randvere Pasunakoor 1. aastapäeva kontserdi Viimsi Huvikeskuses. 

 17. aprillil toimus Viimsi Keskkooli lauluvõistlus "Sinilind 2012" lõppkontsert Viimsi 
Keskkooli aulas. 

 21. aprillil toimus segakoor "Viimsi" 30. aastapäeva juubelikontsert Viimsi 
Huvikeskuses.  

 28.-29. aprillil toimus Viimsi Huvikeskuses lauluvõistluse Harjumaa laululaps 
finaalvõistlus. 

 12. mail toimus Viimsi III pop- ja jazzmuusikafestival kooridele ja vokaalansamblitele, 
millest võttis osa 16 koori ja vokaalansamblit üle Eesti, kokku ligi 400 lauljaga.  

 19. mail korraldas Rannarahva Muuseum traditsioonilise Muuseumiöö ürituse. 

 20. mail toimus seeniortantsufestival "Tantsuga rõõmsaks ja terveks" Viimsi 
Vabaõhumuuseumis. 

 31. mail toimus Viimsi lasteaedade Laulupäev ja rongkäik Viimsi mõisa pargis. 

 9. juunil toimus Eelkooliealiste laste üle-eestiline tantsupidu "Kodupäike" Viimsi 
Vabaõhumuuseumis, mida korraldas MTÜ Laste Aeg. 

 15.-16. juunil toimus Valgete Ööde Festival – kontserdi ja filmiprogramm Viimsi 
Vabaõhumuuseumis ja Rannarahva Muuseumis. 

 22- 28. juunil toimusid Viimsi Suveteatri lavastuse “Ekke Moor” etendused Viimsi 
Vabaõhumuuseumis. 

 23. juunil toimus Rannarahva Jaaniõhtu Viimsi Vabaõhumuuseumis, esinesid 
Kukerpillid, Legshaker, 2Q Start, osales 2000 inimest.  Avalikud Jaanipeod toimusid 
ka paljudes külades ja Prangli saarel.    

 23. juunil tähistas Randvere küla 615. aastapäeva erinevate üritustega.  

 Nargen Festival korraldas 2012. a. seitsmendat aastat järjest kogu suve (juuni kuni 
august) vältava mitmekesise tipptasemel kontsertide ja teatrietenduste sarja 
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Naissaarel Omari küünis. Festivali raames lavastati teatrietendus “Naissaare 
Wabariik”, mille esietendus toimus 6. juulil. 

 7. juulil tähistati traditsioonilist kalurite päeva Prangli saarel kontserdi ja tantsuõhtuga.   

 21. juulil toimus Prangli saarel Prangli I laulupidu. 

 22. juulil toimusid Viimsi Vabaõhumuuseumis Eesti Nuku-  ja Noorsooteatri 
suvelavastuse "Naksitrallid" etendused. 

 27-29. juulil toimusid festivali “Tipud kokku” üritused Prangli saarel ja Viimsi 
Vabaõhumuuseumis. Osalesid Lümanda, Vaivara, Mõniste ja Prangli 
kultuurikollektiivid. 

 28-29. juulil toimus traditsiooniline Rannarahva Festival Viimsi Vabaõhumuuseumis 
ning Rannarahva Muuseumis. Mastaapseim üritus festivali raames oli Tallinna 
Vanasadamast kuni Viimsi Vabaõhumuuseumini kulgenud laevade ja paatide 
karneval. 

 29. juulil tähistas EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik 5. aastapäeva piduliku 
jumalateenistusega 

 5. augustil esitleti Rohuneeme kabelis pidulikult uut altarimaali, mille autor on 
Andres Tolli 

 20. augustil toimus EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus Tallinna Keelpillikvarteti 
kontsert Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva puhul.    

 25. augustil toimus Viimsi Vabaõhumuuseumis Muinastulede öö üritus. 

 15. septembril toimus Viimsi Turvalisusepäev ja Viimsi Koolilaat Viimsi Keskkooli 
sise- ja õuealal.  

 29. septembril toimus juba kolmandat aastat toimuv üritus “Ubinapäev” – 
õunamahlategemise talgupäev ja õunaturg Viimsi Vabaõhumuuseumis. 

 4. novembril toimus Viimsi eakate sügisball Viimsi Keskkooli aulas. 

 16. novembril Viimsi Huvikeskuse 15.tegevusaastat tähistav pidulik kontsert. 

 24. novembril Viimsi Huviharidus 35 (Viimsi Muusikakool ja Viimsi Kunstikool) pidulik 
kontsert ja ajutine näitus Viimsi Keskkoolis. 

 1. detsembril Viimsi Huvikeskuse harrastusteatri muusikalilavastuse “Lubadused, 
lubadused” esietendus. Kokku anti Viimsi Huvikeskuses 6 etendust.    

 2.-6. detsembrini toimus ürituste sari Jõulud rannakülas, mille raames toimus 2. 
detsembril advendiküünla süütamine ja jõulurahu väljakuulutamine Viimsi 
Vabaõhumuuseumis. 

 8. detsembril korraldas MTÜ Viimsi Invaühing juba kuuendat korda Viimsi 
Heategevusballi Viimsi Keskkooli aulas. 

 20. detsembril tähistati Viimsi valla taasasutamise 22. aastapäeva EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.  

 
Viimsi õpilasmalev 
 2012. aasta suvel tegutses Viimsi Õpilasmalev. Õpilasmaleva tööst võttis 2012. aastal osa 
63 noort vanuses 13-18  ning korraldati kaks kolme nädalast õpilasmaleva vahetust - üks 
juunis ja teine juulis. Malevlased tegid heakorratöid vabaõhumuuseumis, rannas, parkides, 
lasteaedades ning abistasid Rannapere pansionaadis. Koostöös MTÜ Viimsi Huvikeskus 
noortekeskusega toimusid lisaks tööle kolm korda nädalas vaba-aja üritused. Mõlemad 
vahetused korraldasid väljasõidu Prangli saarele. Lisarahastus õpilasmaleva vaba-aja 
tegevuste läbiviimiseks saadi Eesti Noorsootöö Keskuselt. 
 
Külaseltsid ja MTÜ-d 
Korraldati regulaarselt külavanemate ümarlaudu ja koolitati uusi külavanemate kandidaate. 
2012. aastal said 3 küla uued külavanemad. Viimsi vallas on kokku 11 külavanemat ja 1 
saarevanem Prangli saarel. Püüti valida ka alevivanemat Haabneeme alevikku, kuid kahjuks 
vajalik esinduskvoorum ei kogunenud. Valla eelarvest toetati külakogukondi sihtotstarbelise  
toetusega kokku 22,3 tuh. eurot. Aktiivselt osaleti Põhja Harju koostöökogu LEADER 
meetme  töös, mille kaudu nii Vallavalitsus ja paljud MTÜd taotlesid oma ettevõtmistele 
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toetust. Tänu sellele toetusele on väljaarendatud mitmed projektid nii saartel (Naissaar ja 
Prangli) kui ka mandriosas. Viimsi Vald osales aktiivselt Harjumaa Omavalitsuste Liidu töös.  
 
Avalikkusega suhtlemine 
2012. aastal jätkus Viimsi Teataja väljaandmine ilmumisega kaks korda kuus ning see jätkub 
ka 2013. aastal. Ajalehe toimetamist korraldab OÜ Viimsi Valla Arenduskeskus.        
Alates aasta teisest poolest asus vallas ametisse kommunikatsiooni- ja arendusjuht.  2012. 
aasta viimastel kuudel toimus kolmandat aastat teavituslik kampaania „Jõuluks koju“. Selle 
eesmärk on elanikke teavitada, et oma kodukoht tuleb registreerida ka rahvastikuregistris. 
Kampaania raames viidi läbi mitmeid kampaaniad toetavaid üritusi – vallavalitsuse infolaud 
Viimsi Comarketis, vallavalitsuse avatud jõulunädal. Kampaania reklaammaterjalid olid väljas 
suuremates kaubanduskeskustes ning valla avalikel infostendidel. Infot avaldati ka valla 
sotsiaal- ning trükimeedias. 
Kampaania ajal registreerunute vahel loositi välja ka auhindu.  
Kampaania läbiviimise maksumus oli 3,4 tuh. eurot. Summa sisaldas: 

 Kampaania turundusmaterjalide kujundamise, trükkimise ja levitamise kulusid; 

 Kampaania meeneid; 

 Kampaania peaauhinda ( Samsungi televiisor). 
 
2013. aastal on plaanis alustada aktiivselt Viimsi vallas turismivaldkonna arendamisega. 
Eeltööd valdkonna arendamiseks algasid juba 2012. aastal turismi arengukava 
koostamisega. 2013. aastal on kavas osaleda nii valla kui turismipiirkonnana messil „Tourest 
2013“. Turismiarengukava koostamise käigus viiakse läbi mitmeid ümarlaudasid valla 
turismi- ja teenuseettevõtjatega ning valla juhtkonnaga. 
 
Religioon 
2012. aastal toetas Viimsi vald EELK Randvere Peetri koguduse, EELK Viimsi Püha Jaakobi 
koguduse, EELK Prangli Laurentsiuse koguduse, EELK Rootsi Mihkli koguduse ja Viimsi 
Vabakoguduse tegevuskulusid kokku summas 16,6 tuh. eurot. Täiendavalt eraldati  EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kogudusele 2,1 tuh. eurot gaasiküttekatla vahetuseks ja 1,7 tuh. eurot 
hooldustehnika (muruniiduk ja lumetõrjevahend) soetamiseks. EELK Randvere Peetri 
koguduse välisremonditööde kaasfinantseerimiseks eraldas vald 6,4 tuh. eurot. 
 
 
Spordivaldkond 

 
2012. aasta investeeringud ja strateegilised tegevused:  

 Riigi ja Viimsi valla kaasrahastamisel rajati laste mänguväljak Pärnamäe küla 
Soosepa elurajooni. 

 Alustati Viimsi klindiastangu terviseraja II etapi töid, mille tulemusena valmib 2013. 
aasta kevadeks täiendav rajaosa ning kokku saab valgustatud terviseraja pikkuseks 
2,3 km.  

 Toetati spordikoolides ja spordiklubides osalevate laste sporditegevust valla 
eelarvest kokku 267,7 tuh. euroga. Kokku toetati 1400 valla last ja noort, kes  
osalesid Viimsi valla ja Tallinna linna 65 spordiklubis ja spordikoolis.   

 
2012. aasta tähtsamad spordisündmused:  

 10.-11. märtsil toimus üritus “Talvine perepäev Viimsis”, mille raames toimusid 
erinevad üritused Rohuneemes ning Haabneemes - korraldati Viimsi valla 
meistrivõistlused murdmaasuusatamises, Lumeskulptuuride ehitamise võistlus 
“Viimsi Lumelinn 2012” ning “Viimsi Lasteaedade suusamaraton 2012”. 

 15. Märtsil toimusid Viimsi Kooli ujulas Viimsi valla meistrivõistlused ujumises. 

 29. märtsist kuni 1.aprillini toimus rahvusvaheline Euroopa Noorte Korvpalliliiga etapi 
võistlus Viimsi Keskkooli spordisaalis. 

 31. märtsil toimus rahvusvaheline rulliluuisutamise võistlus Viimsi CUP 2012.  
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 5. mail toimus traditsiooniline jooksuvõistlus XXVI Viimsi jooks Haabneemes. 

 6. mail toimus Viimsi Laste Rattaralli Laidoneri mõisa pargis. 

 27. mail toimusid Viimsi Spordihallis Viimsi valla meistrivõistlused sulgpallis. 

 2.-3. juunil toimusid Viimsi valla lahtised meistrivõistlused tennises. 

 3. juunil toimus Viimsi Rattaretk 2012, kus osales üle 220 jalgrattasõitja. Üritust 
korraldas Viimsi Vallavalitsus koostöös valla külaühingute ning Rannarahva 
Muuseumiga. 

 10.-11. augustil toimusid Prangli spordipäevad. 

 19. septembril toimus Haabneemes Viimsi 9. rannajooks väikelastele. 

   27. septembril viidi läbi XIII Kindral Johan Laidoneri Olümpiateatejooks. 

 6.-7. oktoobril oli Viimsi Kooli Karulaugu õppehoones Viimsi valla malefestival Viimsi 
Maleseltsi Apones korraldamisel. 

 25.-28. oktoobril toimus Viimsi 9.Sügisturniir korvpallis. 

09 HARIDUS  

 
2012. aastal olid valdkonna eesmärgid: 

 tagada kvaliteetne alus- ja üldhariduse andmine kaasaegses õpikeskkonnas; 

 suurendada lasteaiakohtade arvu, ja avada uus munitsipaallasteaed; 

 toetada eralasteaedade tegevust läbi pearaha süsteemi; 

 toetada noorsoo- ja haridusprojekte; 

 tagada 1.-6. klasside õpilaste tasuta koolitoit Viimsi koolides; 

 jätkata 50% ulatuses lasteaiakohatasu soodustuse andmist Viimsi valla 
            munitsipaallasteaedades käivate perede lastele, kui lasteaias käib üheaegselt 2 või    
            enam last; 

 jätkata Viimsi valla koolivõrgu ja koolieelsete lasteasutuste võrgu arengukava   
            elluviimist ning uuendada arengukava; 

 jätkata Randvere Kooli ja Miiduranna Kooli rajamise ettevalmistamist; 

 luua võimalused IB (International Baccalaureate) õppesuunal hariduse andmiseks  
           Viimsi valla õpilastele; 

 pidada koolikohustuslike laste arvestust ja tagada koolikohustuse täitmise kontroll; 

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

 korraldada ja koordineerida Viimsi valla noorsoo- ja haridustööd. 
 
2012. aastal jätkati „Viimsi valla haridusasutuste arengukava“ koostamist. Arengukava 
koostamise töögruppi koosolekuid peeti kokku 9 korral. Arengukava planeeritakse kinnitada 
2013. aasta I poolaasta jooksul.  
Üldhariduskoolide ja lasteaedade tegevuse rahastamisel lähtuti peamisest prioriteedist, et 
oleks tagatud kõikidele Viimsi valla lastele võrdseid võimalusi pakkuv haridusvõrgustik, mis 
arvestab lapse individuaalsusega ning tagab sujuva ülemineku järgnevatele 
haridusastmetele (alusharidus, põhiharidus ja gümnaasiumiharidus). Kinnitati Vallavalitsuse 
määrus „Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“. 
2012. aastal valmis PPP projekti tulemina esimene uus 120 kohaline lasteaed Vardi tee 32, 
mis avati augustis. Lasteaiajärjekorra vähendamise ühe meetmena jätkati eralasteaias 
käivate laste toetamist ka 2012. aastal läbi pearaha süsteemi, tasudes igas kuus ühe lapse 
kohta 223,69 eurot. 2012. aasta detsembris kinnitas Viimsi Vallavolikogu määruse 
„Eralasteasutuste toetamise kord“. Määrus kehtib alates 2013. aasta 1. jaanuarist. 
2012. aastal jätkati tasuta koolitoidu maksmist Viimsi valla haridusasutustes käivatele lastele, 
lisades lisaks 1.-4. klassidele aasta algusest 5.-6. klassid tasuta koolitoidu saajateks. 
2012. aastal jätkati uute koolikohtade loomise meetmena Randvere koolihoonete 
planeerimisega. 2012. aasta kevadel kinnitati koolihoone projekt ja viidi läbi ehitus ja 
omanikujärelvalve hange. 2012. aastal kinnitati Vallavalitsuse korraldusega Randvere 
õppehoone õppetöö korraldamise töögrupp. Töögrupp jätkab tööd ka 2013. aastal. 
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2012. aastal käivitati pilootprojektina IB õppe stipendium kuni 12.-le Viimsi valla gümnasistile 
koostöös Rahvusvahelise Kooliga. Vastavalt Vallavolikogu otsusele sõlmis Vallavalitsus 
lepingu OÜ International Teaching Services`ga rahvusvahelise bakalaureuseõppe (IB) 
võimaldamiseks International School of Estonia`s kuni 12.-le Viimsi valla õpilasele. 2012/ 
2013. õppeaastal on stipendiaate 11 õpilast (6 õpilast 11. klassist ning 5 õpilast 10. klassist). 
2012. aastal muudeti Viimsi vallavalitsuse määrust „Noorsoo- ja haridusameti põhimäärus“. 
Määrusega täpsustati ameti ülesandeid, mis eelmises määruses olid üldiselt kirjeldatud. 
2012. aastal loodi noorsoo- ja haridusametisse uus ametikoht - haridustöö spetsialist, kelle 
peamiseks ülesandeks on valdkonna andmekogude haldamine ja arveldamise korraldamine 
teiste kohalike omavalitsustega. Põhimääruses on täpsustatult jagatud põhiülesannete 
täitmine ametnike vahel. 
Eesti Noorsootöö Keskus ettepanekul osales Viimsi vald 2012. aastal noorsootöö kvaliteedi 
hindamise projektis. Lisaks enesehindamisele ja sisehindamisele toimus 2012. aastal Viimsi 
noorsootöö välishindamine, kus osalesid eksperdid ENTK-st ja teistest noorsootööga 
tegelevatest asutustest ja omavalitsustest. 
2012. aastal lahkus Viimsi Keskkooli direktori ametist kooli kauaaegne juht Leelo Tiisvelt ning 
mais kuulutati välja Viimsi Keskkooli direktori konkurss. Alates 1. septembrist 2012  töötab 
Viimsi Keskkooli direktorina  Karmen Paul. 
2012. aastal jätkati Viimsi valla haridusasutuste lõpetajate tunnustamist kinkides kõikidele 
kooli lõpetajatele (9. klass ja 12. klass) valla logoga meene ning korraldades medaliga 
lõpetanud Viimsi valla gümnasistidele vallavanema vastuvõtu. Õpetajate päeval korraldati  
Viimsi valla pedagoogidele Tallinna lauluväljaku klaassaalis tänuüritus. Toetati valla noorte 
omaalgatust läbi projektitoetuste. Arendati rahvusvahelisi suhteid noorsoo- ja haridusvallas. 
Tagati valdkonna üldine teenindamine läbi valla noorsoo- ja haridusameti tegevuse. 
Koostöös Viimsi valla üldhariduskoolidega ning EHIS-ega (Eesti Hariduse Infosüsteem) 
monitooriti järjepidevalt koolikohustuse täitmist. 

 
ALUSHARIDUS 
2012. aasta lõpu seisuga pakkusid Viimsi vallas alusharidust munitsipaallasteaed Viimsi 
Lasteaiad 8. erinevas majas ning Püünsi Kooli lasteaed, lisaks 6 Viimsi eralasteaeda. Viimsi 
munitsipaallasteaias sai alusharidust 759 last ning Püünsi Kooli lasteaia osas 36 last. Lisaks 
Viimsi valla haridusasutustele käisid Viimsi valla lapsed 17. Tallinna linna eralasteaias. 2012. 
aasta lõpu seisuga käis teistest omavalitsusüksustest valla lasteaedades 15 last, kellest 13 
last oli Tallinnast (2011. aastal 7 last, kellest 4 oli Tallinnast). Teiste omavalitsusüksuste 
munitsipaallasteaedades käis kokku 99 Viimsi last. 2012. aastal oli lasteaiajärjekorras 1173 
last, kellest lasteaiaealisi oli järjekorras 627 last.  
 
Viimsi lapsed teistes kohalikes omavalitsustes 

Lasteaiad Laste arv 

Teised KOV-id 10 

Tallinn 89 

Kokku 99 

 
50% lasteaiatasu soodustus 
Vastavalt Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008 määruses nr. 8 sätestatule on lapsevanemal 
võimalik taotleda lasteaiatasu soodustust peredele, kus ühest perest käib lasteaiast 2 või 
enam last. Soodustuse määramisel arvestatakse ka nende lastega kes kasutavad Viimsi 
Vallaga lepingu sõlminud eralasteaia teenust. Soodustus määratakse Viimsi Lasteaias ja 
Püünsi Kooli lasteaias käivatele lastele. Soodustuse määramise aluseks on lapsevanema 
taotlus. 2012. aastal esitati 51 taotlust soodustuse saamiseks. 2012. aastal sai lasteaiatasu 
soodustust kokku 93 last (85 last MLA Viimsi Lasteaiast ja 8 last Püünsi Kooli lasteaiast). 
.  
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MLA Viimsi Lasteaiad 

MLA Viimsi Lasteaiad prioriteet on täita alushariduse õppekava nõudmisi, teostades seda 
mänguliselt ning alternatiivpedagoogilisi meetodeid kasutades. Lasteasutuse 
prioriteetsemateks suundadeks on õppimine mängu kaudu, väärtuskasvatus läbi Eesti 
vanasõnade, laste looduskasvatus, pärimuskultuuri teadvustamine, liikumistegevuse 
tähtsustamine ja tervise edendamine. 
Viimsi Lasteaiad koosseisus oli 2012. aasta lõpu seisuga 8 maja. Struktuuri kuulub 
Laanelinnu maja – 6 rühma, 142 last ja 26 ametikohta, Astri maja – 2 rühma, 40 last ja 7 
ametikohta, Amarüllise maja – 2 rühma, 29 last ja 8 ametikohta, Randvere maja – 6 rühma, 
134 last ja 25 ametikohta, Karulaugu maja – 6 rühma, 144 last ja 25 ametikohta, 
Päikeseratta maja – 6 rühma, 144 last ja 24 ametikohta Pargi maja – 4 rühma, 91 last ja 18 
ametikohta ning Leppneeme maja – 2 rühma, 41 last ja 9 ametikohta. Viimsi Lasteaiad 
struktuuri juhib juhtkond (direktor, õppealajuhatajad, personalispetsialist) koostöös hoolekogu 
ja pedagoogilise nõukoguga.  
Kolmandat õppeaastat töötab Amarülluse majas diagnoosidega HEV lastele mõeldud 
erivajadustega laste rühm. HEV rühma lastel on võimalus saada koostöös Viimsi 
Rehabilitatsioonikeskusega professionaalset tuge erinevatelt spetsialistidelt (tugiisik, 
logopeed, tegevusterapeut, logopeed, loov -ehk kunstiterapeut, füsioterapeut, neuroloog, 
taastusraviarst) lasteaias kohapeal. 2012. aastal oli erivajadusega lapsi Viimsi Lasteaia 
Amarülluse Majas 9 ja allergilisi lapsi erinevates lasteaiamajades 19.  
Viimsi Lasteaiad tegutseb arengukava alusel, mis on kinnitatud aastateks 2011-2013. 2012. 
aastal jätkati Viimsi Lasteaiad arendusmeeskonna koosolekutega kaasava juhtimise 
toetamiseks. Kaheksa erinevat lasteaia maja toimivad ühtse organisatsioonina. Lasteaia 
eripära kujunemist on toetatud personali tunnustusstatuutide kaudu: Päikseline õpetaja, Tragi 
tegija, Usin abiline, Tunnusust vääriv tegu. Viimsi Lasteaiad saavutasid 2011/2012. 
õppeaastal arengukavast lähtuvad tulemused. 
Iganädalaselt toimusid juhtkonna nõupidamised ning majasisesed infokoosolekud. Viimsi 
Lasteaiad tervisemeeskonna üldkoosolekul kinnitati tööplaan õppeaastaks 2012/2013. 2012. 
aastal korrastati lasteaia sisehindamissüsteemi - uuendati arengukava täitmise seiret 
toetavaid veebipõhiseid rahulolu-küsitluste vorme. Personalivajaduse analüüsimise 
tulemusel alustas 2012 aasta septembris tööd üks ning novembris teine ühe õpetaja 
süsteemis töötav rühm. Rühma tööd analüüsitakse õppeaasta vältel, et selgitada süsteemi 
plussid ja miinused. Rühmameeskondade töö parendamiseks rakendati ühekordselt õpetaja 
abide vahetus erinevate rühmade vahel. Personali arenduseks ja toetamiseks loodi 
sisekoolitusgrupp, et koolitada igast majast sisekoolitaja. Esmaabiteadmiste arendamiseks ja 
laste turvalisuse toetamiseks lasteaias osalesid kõik pedagoogid ja õpetaja abid 
esmaabikoolitusel. Heaks traditsiooniks on kujunenud õpetajate näidistegevused 
(kogemusõpe õpetajalt-õpetajale). Traditsiooniliselt toimusid 2012 aastal uutele 
lastevanematele avatud uste päevad. Täiendati pere arenguvestluste korralduse aluseid, 
koolimängu ja koolivalmiduse hindamise ja läbiviimise korda lõpurühmades.  
Lasteaial on väga hea koostöö üldhoolekoguga ning kõigi kaheksa maja hoolekogudega. 
Viimsi Lasteaiad üldhoolekogu ja majade hoolekogud on kaasategevad lasteaia tegevustes. 
2012. aastal korraldas hoolekogu lasteaias talgud õuealade täiustamiseks, heategevuslaada, 
kevadised piknikud ja seiklusmängud ning jõulukohvikud. Üldhoolekogu koostöös lasteaia 
meeskonnaga kutsus ellu Viimsi laste perespordisarja ”Koos teeme kõike!”, mis koosneb 
kolmest etapist – talvine Suusamaraton, kevadine Rattaralli ja sügisene  Orienteerumismäng. 
Koostöös Viimsi Huvikeskusega toimusid 2012. aastal lastele erinevad üritused 
(teatrietendused, kino, vastlatrall jne). Viimsi Lasteaiad osalesid konkursil “Viimsi Laululaps” 
ning konkursil „Viimsi valla maskott“, mille võitjaks tuli Randvere maja Vesikiilide rühm. 
Koostöös Viimsi üldharidusasutustega toimusid kohtumised erinevate gruppide vahel. Viimsi 
Kooli ja Püünsi Kooli juhtkond käisid vestlemas lõpurühmade laste vanematega 
koolivalmiduse kujunemisest. 2012. aastal toimus tihe  koostöö Nukuteatriga ja Nukuteatri 
Muuseumiga. Jätkati head koostööd Miia-Milla-Manda lastemuuseumi, Viimsi 
Rannarahvamuuseumiga, Kadrioru Kunstimuuseumi, Energiakeskuse, Tervishoiumuuseumi, 
Eesti Loodusmuuseumi, RMK-ga, Harjumaa Muuseumi, Amandus Adamsoni Muuseumi, 



Viimsi Vallavalitsus   Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2012 

Vallavanem H. Oravas 
/digitaalselt allkirjastatud/ 

34 

Riigikogu ja Polli loomaaiaga. Viimsi Lasteaiad olid praktikabaasiks tudengitele. Lisaks 
kohalikele noortele olid Viimsi Lasteaiad erinevates majades praktikal välislähetusega 
tudengid Saksamaalt. Viimsi Lasteaiad tegi koostööd õpilasmalevaga, malevlased aitasid 
heakorratöödel.  
Osaleti avastusõppe projektis „Avastustee“ (rahvusvaheline projekt Pollen), kus õpetajad 
omandasid teema „Õpime meelte kaudu“. Lõpetati MEIS projektiga “Keeled ja kultuurid 
Viimsi Lasteaedades”. Projekti sihtrühmaks olid Viimsi Lasteaiad  52 eesti keelest erineva 
emakeelega last, nende vanemad ning lasteaiaõpetajad . Projekti jooksul viidi läbi kodukanti ja 
eesti kultuuri tutvustavaid ühisüritusi. Korraldati erinevad õppekäike, õpitubasid, koolitusi 
lastele, muukeelsete laste vanematele ja lasteaiaõpetajatele.  
Kõiki Viimsi Lasteaiad maju külastasid igakuiselt erinevad lasteteatrid. Astri maja pererühm 
käis esinemas Kiili lasteaias, Harjumaa teatrifestivalil Karsumm. Koolilapsed kutsusid Viimsi 
Lasteaiad lapsi vaatama kooliteatri etendust „Lumikuninganna“. 2012. aastal kasutati palju 
võimalust õppida õppekäikudel väljaspool lasteaeda. Lapsed osalesid aktiivselt erinevatel 
joonistusvõistlustel. Meisterdati Loomade varjupaiga toetuseks, osaleti vabariiklikul 
töölehtede konkursil „Igast Mikust sirgub Mihkel“. Viimsi Lasteaia lapsed viisid läbi 
Mardihommiku Rannaperes, Kadripäeva Viimsi Päevakeskuses. Viimsi Lasteaiad olid 
esindatud laste ja juhendajatega üle-eestilisel spordipäeval Audentese erakoolis ja 
Spordiselts Kalev XIV võimlemispeol „Koostegemise rõõm“. Viimsi Lasteaiad osales 
esimesel lasteaialaste Laulupeol Viimsis. Viidi läbi ühine sportlik metsamatk Tädu 
terviseradadel, piraadimatk Aegna saarele  ja öölasteaia spordimängud. 
Viimsi Lasteaiad kuuluvad Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku. Lähtuvalt tervise-
edenduse arengukava eesmärkidest osalesid lapsed 2012. aastal traditsioonilisel Viimsi laste 
rannajooksul, spordipäeval Lasnamäe Spordihallis, matkadel, erinevates maastiku– ja 
liiklusmängudes, orienteerumises koos isaga („Mereröövli aarde otsimine“) ja kevadisel 
spordipäeval. Tervisemeeskondade eestvedamisel toimusid lastele erinevad teemapäevad. 
Õuealadel toimusid ühised tervisliku liikumisega mänguhommikud.  
2012.  aasta riskianalüüsist lähtuvalt muudeti laste igapäevast keskkonda veelgi 
turvalisemaks. Kord kvartalis vaadati üle laste toidumenüü ning täiustati ja ühtlustati seda 
kõikides majades. Paigaldati söögisaalidesse mürasummutusmatid. Koostöös 
lapsevanematega parandati talgute korras laste õueala, loodi turvaalad kiikedele ja 
mänguväljakutele ning korrastati lastevanemate poolt eelmisel aastal istutatud pajuonnid. 
Lastele loodi võimalus pealelõunasel ajal tegelda balleti, judo, jooga, tantsimise, laulmise ja 
kunstiga. 
Töötajate tervistedendava tegevusena viidi läbi suvepäevad koos osalemisega Maijooksul. 
Toimus suvine rattamatk, jõuluüritus Viimsi SPA-s, ühised bowlingumängud. Õpetajatel oli 
võimalus kasutada tasuta Viimsi Kooli ujulat ja spordisaali sulg-, korv-, võrkpalli 
treeninguteks. Töötajad said osaleda lõunases Shindo venitustunnis ja õhtuses aeroobikas. 
Toimusid ühised teatrikülastused. Tervisemeeskond osales TEL lasteaedade koolitustel, 
motivatsiooniüritustel ja erinevatel infopäevadel. Personali liitvalt mõjusid talvine Viimsi ja 
kevadine Haapsalu Framare SPA lõõgastav ühiskülastus.  
Õpetajatel on võimalus valida õppevahendeid õppekava eesmärkide täitmiseks ja 
vajadustest ja arengukava prioriteetidest lähtuvalt. Selleks korraldatakse üks kord aastas 
õpivara laat lasteaias. Kõikide Viimsi Lasteaia majade õuealadele soetati KIK projekti raames 
õuesõppestuudiod. Päikeseratta, Randvere ja Karulaugu õueala täiendati ronilatega. 
Laanelinnu maja sisustati uue mööbliga rühmades, söögisaalis, kunstitoas, miniköögis. 
Lasteaia köök sisustati vajaliku mööbliga. Laanelinnu maja õuealale soetati uued 
mänguväljakud. Kõikidesse lasteaia rühmadesse soetati rühmatelefonid, et tagada õpetajate 
ja lastevanemate otse suhtlemine. Pargi maja Meelespea rühmas ja Leppneeme maja 
Vigride rühmas teostati rühmaruumide remont. Leppneeme majas vahetati välja 
küttesüsteem. Kõikides majades teostas puhastusfirma põrandate sügavpesu ja vahatamise. 
Viimsi Lasteaiad leidis ajakirjanduses kajastamist 24 artiklis. 
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Eralasteaiad 
2012. aasta lõpu seisuga käis Viimsi valla 6. eralasteaias 304 last (2011.aastal 290). Tallinna 
17.eralasteaias käimist kompenseeris vald 2012. aasta lõpu seisuga 170 lapsele 
(2011.aastal 16.eralasteaias 137 last). 2012. aasta veebruaris lisandus uue partnerina Kalli-
Kalli eralasteaed ning oktoobris Ilmapuu Waldorflasteaed. Kokku suurenes eralasteaias 
käivate laste arv 2012. aastal võrreldes 2011. aastaga 47 lapse võrra. Kokku sai 2012. aastal 
eralasteaia teenust 474 last.  

 
PÕHI- JA KESKHARIDUS 
2012. aasta lõpu seisuga tegutses Viimsis 3 munitsipaalkooli -Viimsi Keskkool, Püünsi Kool 
ja Prangli Põhikool. 2012/2013. õppeaasta alguseks oli Viimsi valla koolides kokku 1795 
õpilast. (2011/2012. õppeaasta alguses 1700). Pedagoogide arv oli 191 (2011/2012. 
õppeaasta alguses oli 173). Teistest omavalitsusüksustest käis 2012. aastal Viimsi 
munitsipaalkoolides 118 last, sealhulgas 103 last Tallinnast (2011. aastal 125, sh. 104 last 
Tallinnast). Teiste omavalitsusüksuste munitsipaalkoolides käis 605 Viimsi last (2011.aastal 
675 last), sealhulgas 574 last käis Tallinna munitsipaalkoolides ja 76 last erakoolides. Lisaks 
munitsipaalkoolidele said 2012. aastal üldharidust ühes erivajadusega laste erakoolis 2 
haridusliku erivajadusega last (2011. aastal 8 last). 
 
Viimsi gümnaasiumiõpilased teistes kohalikes omavalitsustes 

Gümnaasiumid Laste arv 

Teised KOV-id 31 

Tallinn 574 

Kokku 605 

 
Viimsi põhikooliõpilased teistes kohalikes omavalitsustes 

Põhikoolid Laste arv 

Teised KOV-id 10 

Tallinn 41 

Kokku 51 

 
2012. aastal käis erakoolides 76 Viimsi valla õpilast. 2012. aasta septembrist sõlmiti Eesti 
Rahvusvahelise Kooliga (ISE) leping, et võimaldada 12 Viimsi valla õpilasele stipendium IBD 
õpe ISE-s.  
 
Viimsi Keskkool 
2012/2013. õppeaasta alguses õppis Viimsi Koolis kokku 1597 õpilast (2011/2012. 
õppeaasta alguses oli 1513 õpilast). Õpilaste arv võrreldes eelmise perioodiga suurenes 84 
õpilase võrra (põhikooli osas õpilaste arv suurenes, gümnaasiumi osas aga vähenes). 
Klassikomplekte oli 2012/2013. õppeaasta alguseks 73, millest ühes toimub õppetöö 
lihtsustatud õppekava alusel. 1. klassi õpilased õpivad 10 paralleelklassis, 10. klasse on 2. 
Põhikooli osas suurenes klassikomplektide arv 9 võrra, gümnaasiumi osas aga vähenes 1 
võrra. Kool on kasvanud eelkõige 1. klasside ning põhikooli juurde tulevate õpilaste arvelt. 
Viimsi Kool töötab kahes õppehoones (aadressidel Randvere tee 8 ja Randvere tee 18). Nn. 
„suures majas“ õppis 2012. a. septembrist 1220 õpilast, „väikeses majas“ alustas kooliteed 
neli esimest klassi ja jätkasid kahe 2. klassi, kahe 3. klassi ja kõigi 5. klasside õpilased, 
kokku 367 õpilast. Mõlemas õppehoones on olemas oma raamatukogu ja sööklaruum. 
Tugikeskuse töötajate (psühholoog, kooliõde) abi saavad kasutada mõlema maja õpilased, 
vanemad ja töötajad. Keskmiselt õpib Viimsi Koolis ühes normaalsuurusega klassis 24 
õpilast.  
2012. aastal kuulus Viimsi Keskkooli Tugikeskuse personal kooseisu 2 psühholoogi, 
sotsiaalpedagoog, 2 logopeedi, 5 eripedagoogi, abiõpetaja, kooliõde, tugikeskuse juhataja. 
tuli 5.klassi väikeklass. Koolis töötab II ja III kooliastmele suunatud õpituba, kus saavad abi 
kokkuleppel ka I kooliastme lapsed. Õpituba on sotsiaalse iseloomuga, lisaks õppimisele, 
tegeletakse ka suhtumiste ja suhestumistega ning sotsiaalsete toimetulekuoskuste 
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arendamisega. Klassidega tehti tööd suhete teemal- tegeleti kiusamise ja tõrjumistega. 2012. 
aastal oli fookuses klassijuhatajatöö võimalused ennetustöös ja karjäärinõustamise töökava 
klassijuhatajatele. Koostööd tehakse Tartu Ülikooli eetikakeskusega väärtuskasvatuse osas.  
Kooli õpilasesindus korraldas juba traditsiooniks saanud üritused: moeaken, Eesti pidu, 
paintball. 2012. aasta sügisel lisandus õpilasesinduse ürituste kavasse „Vabalava“. 2012. 
aastal osales 11.klass õpilasesinduse eestvedamisel Euroopa Parlamendi konkursil teemaga 
„Väärikalt vananemine“, kus sügisel oli võimalus käia Strasbourgis ja näha, kuidas seal tööd 
tehakse ja kohtuda erinevate noortega kogu Euroopast. 
2012. aastal jätkasid Viimsi Koolis töötamist arvukad ringid (keeleõppe-, kunsti-, 
metallehistöö-, matka-, moe- ja disaini-, rahvatantsu-, näiteringid ja laulukoorid), 
laulustuudiod, Taibu-ring, Väikeste filosoofide klubi, suhtlemisring ja treeningrühmad. Koolis 
on mudilaskoor, poistekoor, lastekoor ja noortekoor, 3 näiteringi (1 algklassides ja 2 
põhikoolis ja gümnaasiumis), erinevas vanuseastmes õpilaste rahvatantsuringid ning 
spordiklubid, mille töös osalevad nii Viimsi Kooli kui ka teiste koolide õpilased Viimsi vallast 
ja ka väljastpoolt.  
Pedagoogilisi töötajaid oli koolis kokku 147, nendest 17 viibisid lapsehoolduspuhkusel. 2012. 
a. koondati 1 töötaja. 2012. aastal alustas Viimsi Koolis kutseaasta sooritamist 6 
nooremõpetajat. Viimsi Kooli klassiõpetaja Peeter Sipelgas’ele omistati tiitel „Harjumaa Aasta 
Õpetaja 2012“. 
2012. aastal korrastati kooli dokumentatsiooni. Kinnitati kooli põhimäärus ja õpilaste 
vastuvõtu kord. 2011/12 õppeaastal toimus kokku 6 õppenõukogu koosolekut, Kogemuste 
Koja sisekoolitustena toimus õpetajatele 11 koolitust.  
Rahvusvahelist projekti "Salt&Sugar" autasustati tiitliga "Star Project". Rahvusvaheline 
Comenius projekt "Salt&Sugar" keskendus 2010/2012. õppeaastal IKT-vahendite 
kasutamisele õppeprotsessis. 2012. aastal jätkus Nordplus projekti „Haridus ristteel”, kus 
keskenduti III kooliastme õpilaste karjäärinõustamisele. Lisaks rahvusvahelistele projektidele 
jätkusid 2012. aastal sõpruskohtumised Tallinna Juudi kooli õpilastega.    
Viimsi Koolis pööratakse tavapärase õppetöö kõrval tähelepanu õpilasteaduse arendamisele. 
Võimaluste mitmekesistamiseks on Viimsi Koolil sõlmitud koostöö raamlepingud Tartu 
Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Sisekaitseakadeemia, Eesti Maaülikooli ja Tallinna 
Ülikooliga. 2012. aastal jõudsid lõpule läbirääkimised võimalike koostöövaldkondade osas 
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga ja Eesti Kunstiakadeemiaga. 16. jaanuaril 2012. aastal 
allkirjastati  koostööleping Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga ning 23. mail 2012. aastal 
Eesti Kunstiakadeemiaga.  
2011/2012. õppeaasta kuulutati välja „Teadusaastaks“. Viimsi Kool oli teadusaasta 
koostööpartner ning kooli tegevused kandsid endas teadusaasta eesmärke. Avaürituseks oli 
„Teadlaste Öö Viimsi Koolis“, kus huvilistel oli võimalus osaleda 10 teadustoas, mida 
juhendasid oma ala spetsialistid Eesti erinevatest ülikoolidest. 2011/12. õppeaastal asutati 
Viimsi Keskkooli teadmiskeskus „Viimsi Collegium Eruditionise“, mille loomise eesmärgiks on 
toetada õpilaste mitmekülgset arengut, luues võimalusi täiendavate teadmiste, oskuste ja 
annete arendamiseks teadmistepõhises huvialaringis. ringis. Kokku arendas oma andeid 
käesoleval õppeaastal Viimsi Collegium Eruditionise egiidi all tegutsevates 
teadmistepõhistes huvialaringides ~  200 õpilast.  
Iga õppetool planeeris koolitööplaani nii koolisisesed kui ka maakondlikud ainealased 
olümpiaadid, õpilasvõistlused ja konkursid. Kõik koolisisesed võistlused toimusid vastavalt 
tööplaanile.  
2012. aastal käis Viimsi Kooli tööga andekate õpilastega tutvumas Euroopa Liidu Komisjon ja 
Soome haridustöötajate delegatsioon, kes andsid tunnustava hinnangu Viimsi Keskkooli 
tegemistele õpilastes huvi tekitamise ja hoidmise eest loodus- ja reaalainete õppimise vastu. 
 
Püünsi Kool 
Püünsi Kooli kool 
2012. aasta septembris õppis Püünsi Kooli koolis 188 õpilast. Klassikomplekte oli 12 (sh. 2 
väikeklassi erivajadustega õpilastele). Kui väikeklassid välja arvata, siis oli klassikomplekti 
keskmine suurus 2012. aastal 18 õpilast. Põhikooli lõpetas 9 õpilast. Uuele õppekavale 
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läksid üle 2., 5. ja 8. klass. 8. klass sooritas katseliselt loovtöö, mis päädis kokkuvõtva 
konverentsiga. Toimus ka koolisisene matemaatikaolümpiaad 4.-9. klassidele.  2011/2012. 
õppeaastal võtsid Püünsi Kooli õpilased osa 15 erinevast olümpiaadist või õpilasvõistlustest. 
Õpilasi juhendas kokku 8 õpetajat.  
2012. aastal jätkasid tasuta ringidena tantsuringid, mudilaskoor, jalgpall ning noorkotkad ja 
kodutütred. 2012. aasta septembris lisandusid uued (tasulised) huviringid: meisterdamine ja 
käsitöö, hip-hop, inglise keel, loodusring, korvpall ja võimlemisklubi Piruett. Võimalus on 
õppida flööti, klaverit, kitarri ja trummi ning osaleda bändis.  
Püünsi Kooli kooli osas töötab 2012. aasta lõpu seisuga 21 õpetajat, tugipersonali on 8, 
abipersonali on 3 inimest, lisaks 2 ringijuhti. Kooli juhtkonda kuulub 6 töötajat. Koolis on 3 
ainekomisjoni (algklassid, humanitaarained ning reaal- ja loodusained). 2012. aastal 
korraldati koolis 5 sisekoolitust – 6 pedagoogi läbis 160- tunnise kujundava hindamise 
koolituse, kogu kollektiiv osales väärtuskasvatusalasel koolitusel ning kahel 
psühholoogiavaldkonna koolitusel. Enamus töötajad uuendasid esmaabiandja tunnituse.  
Koostöös vanematega toimusid traditsiooniliste üritustena jüriöö jalutuskäik, raamatu- ja 
roosipäev, kevadkontsert, 9. klassi lõpuaktus, õpetajate päeva tähistamine, pereõhtu ja 
jõulukontsert. Lapsevanematel oli võimalik osaleda loengus „Enesekehtestamisest 
lapsevanemale”. 2012. aasta novembris kinnitati koolile uus hoolekogu ja valiti uus 
hoolekogu esimees .  
2012. aastal viidi lõpule Comeniuse projekt „How big is your foot” ning alustati NordPlus 
projekti „Preventive diet and activities in early school years and after school care”, mis 
keskendub pikapäevarühma tööle, ringide tegevusele ning tervislikele eluviisidele. 2012. 
aasta oktoobris külastati partnermaade kohtumiste raames Lätit ja Leedut. 2012. aastal 
osaleti traditsiooniliselt politsei- ja päästeameti projektis KEAT. The Musical Robbers osales 
Viimsi JazzPopFestil juba 3. korda. Läbi aasta on kooli aulas olnud võimalik tutvuda 
erinevate näitustega.  
Püünsi Kooli lasteaed 
Püünsi lasteaed on Püünsi Kooli osa. Lasteaia süvaõppesuunaks on keskkonnakasvatus. 
Lasteaed on Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku liige. Lasteaed kasutab 
õppekasvatustegevustes õuesõpet ja avastustee metoodikat, mis võimaldavad tutvuda 
ümbritseva keskkonnaga aktiivõppe meetoditel ning projektiõpet (tervet õppeaastat läbib üks 
projekt). Õppe- ja kasvatustöö toimub integreeritult, mängu kaudu. Lasteaias tegutseb 2 
liitrühma. Lasteaias on kokku 36 last. Kevadel 2012 läks lasteaiast kooli 10 last, kelles 6 
asus õppima Püünsi Kooli. Kõigi lastega viidi 2012. aasta kevadel läbi arengujälgimise 
mängud, koostati koondtabelid ning analüüsiti tulemused. Koolivalmiduse kaardid koostati 10 
lapsele.  
2012. aastal parendati pedagoogilise nõukogu töörühmades Püünsi Kooli lasteaia õppekava 
üldosa. Lähtudes sisehindamise tulemustest kirjutati lahti erivajadusega lapse arengu 
toetamise põhimõtted ja korraldus ning matemaatika ainekava. 
2012. aastal toimus mitmeid ühiseid üritusi koos lastevanematega (isadepäev, jõulupidu, 
piparkoogikohvik, ühised matkad, laevareis, lõpupidu jms.). Koostöös kooliga võtsid lasteaia 
lapsed ja personal osa kooli üritustest. Tehti koostööd kooli tugikeskusega. 2012. a 
ühistegevuste ning ürituste läbiviimisel tehti koostööd Rannarahva muuseumiga (Kalurite ja 
tuletorni päev, ohutuspäev), Viimsi Huvikeskusega (sõbrapäeva kontsert, näituse 
korraldamine), Kelvingi eralasteaiaga, eralasteaiaga „Pääsupoeg”, eralasteaiaga „Tibu“ ja 
MLA Viimsi Lasteaedadega ning teiste lasteaedade ning koolidega üleriigilise näituse 
korraldamise raames. Käidi matkadel ja õppekäikudel, viidi läbi mere- ja linnuvaatlusi, samuti 
keskenduti  laste ohutuskasvatusele (Lõvi Leo külaskäik; Vigursõit; Hammaste ohutusepäev; 
Mereohutuse päev; Tuleohutuse päev; Metsaohutuse päev). 2012. aastal toimusid 
jalgpallitreeningud, iluvõimlemise trenn võimlemisklubis „Piruett“, kunsti- ja 
meisterdamisering. Oktoobrist 2012 lisandus inglise keele ring. 
 
Prangli Põhikool 
2012/2013. õppeaasta alguses õppis Prangli Põhikoolis 10 õpilast (2011/2012. õppeaasta 
alguses oli õpilaste arv 11). Teistest omavalitsusüksustest käis 2012. aasta septembris 
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Prangli Põhikoolis 8 õpilast ( 2011. aastal 7 õpilast). Klassikomplekte oli 2012/2013. 
õppeaasta alguses 3 (2011/2012. õppeaasta alguses klassikomplektide arv sama). I 
kooliastmes õpilasi 1, II kooliastmes 1 õpilane ja III kooliastmes 8 õpilast. Õppeaasta jooksul 
lahkus koolist 1 õpilane ja juurde tuli samuti 1 õpilane. 9. klassi lõpetasid 3 õpilast, kellest 1 
jätkas õpinguid keskkoolis ja kaks asusid haridusteed jätkama kutsekeskkoolis.  
2012/2013 õppeaasta algul töötas koolis 7 pedagoogi  4. ametikohal (2011/2012 – 6 
pedagoogi 4.ametikohal).  2012. aasta II õppeveerandil võeti tööle sotsiaalpedagoog (0,25 
ametikohta). 
2012. aasta jooksul osalesid Prangli Põhikooli õpetajad jätkuvalt erinevatel pedagoogilistel 
koolitustel ja konverentsidel. Seoses uue õppekava rakendamisega osales koolijuhataja 
2012. aasta sügisel 80- tunnilisel kursusel: „Õppimist toetav õppeprotsess ja hindamine“, 
mille tulemusena korraldati kõigile õpetajatele kahepäevane sisekoolitus-seminar. Uuele 
õppekavale läks üle 8. klass, õpilastele on selgitatud  loovtöö sooritamise tingimusi.  
2012. aastal õpetati koolis valikainetena rootsi ja soome keelt ning 2012. aasta sügisel oli 
õpilastel võimalus tutvuda hispaania keelega. 2012. aasta sügisel jätkas koolis tööd 
mälumänguring. Kolm kooli õpilast toimetasid „Prangli Lehte“. Õpilased osalesid Prangli 
rahvamajas toimuvate huviringide töös. Koolis töötas pikapäevarühm, 2012. aasta sügisel 
käis pikapäevarühmas 8 last. Õpilastele korraldati mitmeid ülekoolilisi traditsioonilisi üritusi. 
Jõulupeol ja emadepäeval esineti Prangli rahvamajas näidendiga. 2012. aasta maikuus 
külastasid Prangli kooli õpilased koos õpetajatega Kihnu saart, kus osaleti Kihnu Kooli 
pärimusmuusika päevadel. Toimus ka väljasõit Pärnusse, kus korraldati tervisepäev. Koos 
Prangli saare rahvaga sai teoks merereis lennusadamasse meremuuseumi külastamiseks. 
Juunikuu alguses võõrustati Tartu folkloorirühma "Jauramid" ja korraldati ühiskontsert Prangli 
rahvamajas. 2012. aasta detsembris külastati õpilastega ujulat ja Ahhaa keskust. Prangli 
kooli õpilased, vilistlased ja õpetajad osalesid 2012. aastal edukalt „Miksikese“ 
peastarvutamise võistlusel. 
2012. aasta 1. septembriks vahetati OÜ Viimsi Haldus kaasabil kõik õpetajate maja aknad ja 
teostati sanitaarremont. Rahalised vahendid selleks saadi peamiselt Regionaalsete  
investeeringutoetuste andmise programmilt (EAS). Koolile soetati üks uus arvuti ja mööblit.  
 
NOORSOOTÖÖ 
Noorsootöö eesmärgiks on noortele arendavaks tegevuseks soodsa keskkonna loomine, 
noorte omaosaluse toetamine. Valla eelarves on ette nähtud ressursid noortekeskuste 
tegevuse toetuseks, õpilasmaleva tegevuseks ning noorteprojektide toetuseks. Noorsootöö 
korraldamise aluseks on valla- ja noorsootöö arengukava. 2011. a. kinnitas Viimsi 
Vallavolikogu „Viimsi valla noorsootöö arengukava 2011- 2015“. Alates 2010. aastast on 
toimunud regulaarselt noorsootöö ümarlauad. 2012.a. toimus 5 noorsootöö ümarlauda, kus 
olid arutlusel arengukava, noorsootöö projektid jm tegevused ning kus osalesid koolide, 
noortekeskuste, ja noorte õpilasesinduste esindajad. 2012. a. loodi valla kodulehele eraldi 
link, mis puudutab noorsootööd nii vallas kui riigis. 
2012. aastal viidi koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega Viimsi vallas noorsoo- ja 
haridusameti eestvedamisel läbi noorsootöö hindamine. Noorsootöö hindamise käigus viidi 
läbi ulatuslik küsitlus Viimsi noortele, noorsootöötajatele ja noorteühingu esindajatele, 
kaardistati noorte vaba-aja tegevused, osalusvõimalused ning noorte ootused. Toimus 
eneseanalüüs ning oma arvamuse Viimsi valla noorsootööle andsid välisvaatlejad. Ühiselt 
leiti, mis on valla noorsootöö tugevad küljed ning mis vajab parendamist. 2013. a. on kavas 
tähelepanu pöörata parendustegevustele, lähtudes hindamisest ja noorsootöö arengukava 
tegevuskavast. 
2012. a. rajati MTÜ Viimsi Huvikeskuse noortekeskuse, vallavalitsuse ja aktiivsete noorte 
koostööl Viimsi Keskkooli juurde Skatepark. Lisaks vallavalitsuse toetusele saadi 
lisarahastus Leader projekti kaudu PRIA-st. 2013. a. on kavas taotleda lisarahastus 
Skatepargi teisele osale ning 2013/2014. aastal on kavas Skatepark lõplikult valmis ehitada.  
Koostöös MTÜ Rua Crew, Harku valla, Nõmme Linnaosa ja Tallinna Noorsootöö Keskusega 
osaleb Viimsi alates 2012.a. mobiilse noorsootöö projektis „MNT kui kompleksne 
lähenemine. Märkame noori tänaval, kodus, koolis“. Projekti raames toimuvad põhilised 
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tegevused 2013/2014. aastal. 2012. a. toimus projekti ettevalmistamine, esimesed koolitused 
ja ümarlauad, tööd alustati esimese grupi noortega. Projektis osalevad noorsoo- ja 
haridusamet, sotsiaal- ja tervishoiuamet, noortekeskus ja koolide tugikeskused. 
2012. a. oli vallavalitsus praktikabaasiks kolmele Tallinna Pedagoogilises Seminaris 
noorsootööd õppivale üliõpilasele. Praktika lõpus kirjutasid praktikandid analüüsi Viimsis 
tehtavast noorsootööst, mis sai noorte poolt väga positiivse hinnangu. 
Noorsoo- ja haridusamet koostöös sotsiaal- ja tervishoiuametiga, Viimsi Lasteaedade, 
Püünsi Kooli ja Viimsi Keskkooliga alustas 2012. a. koostööd MTÜ-ga Avitus. Koostöös 
korraldati erinevaid koolitusi lasteaedade ja koolide personalile ning lapsevanematele. 
Alustati valla haridus-, noorsootöö- ja sotsiaalametnikele suunatud koolitusega, mis kestab 
2013. a. kevadeni.  
 
Rahvusvaheline noorsootöö 
Valla rahvusvaheline noorsootöö oli 2012. a. põhiliselt seotud Euroopa Noorsootöö 
võrgustiku Contact-2103 tegevustega. 2012. a. juunis korraldati Viimsis Contact-2103 
laiendatud juhatuse koosolek, kus oli arutlusel organisatsiooni tegevus lähiaastatel ning uued 
projektid. Noorsootööga seotud ametnikud osalesid Strasbourgis toimunud seminaril „Youth 
expressions and crossroad of viewpoints“ ja Contact-2103 aastakoosolekul.  
Euroopa Liidu programmi Euroopa Noored kaasfinantseerimisel osalesid Viimsi noored ja 
noorsootöötajad Hispaanias, Cordobas toimunud noorsoovahetusprojektis „ Have a walk 
around the kargest woodland in Europe“. Viimsi Vallavalitsuse noorsoo- ja haridusamet 
koostöös valla noorsootöö- ja haridusasutustega oli 2012. a. praktikabaasiks kuuele 
Saksamaa üliõpilasele. Praktika korraldati Viimsi Keskkoolis ja Viimsi Noortekeskuses. Viimsi 
Keskkoolis praktikat juhendanud õpetajad osalesid Kölnis toimunud seminaril, kus oli 
arutlusel Euroopa Liidu programmi Leonardo da Vinci raames üliõpilaste praktika 
korraldamine ning edasine koostöö 2013-2014. aastal.  
 
Erinoorsootöö 
Viimsi Vallavalitsuse alaealiste komisjonis oli 2012. aastal esmakordseid õigusrikkumisi 
arutlusel 13 korral (2011. aastal 6 korral). Esmakordsete alaealiste õigusrikkumise asjadest 
oli tüdrukute poolt toimepandud õigusrikkumiste arv 2 ja poiste poolt toimepandud 
õigusrikkumiste arv 11. 2012. aastal suunas alaealiste komisjon pereteraapiasse 3 noort ning 
toetas Viimsi Keskkooli Fond`i projekti riskikäitumisega noortele. 
 
HUVIHARIDUS 
2012. aastal tegutses Viimsis 2 huvikooli: Viimsi Muusikakool ja Viimsi Kunstikool. 
Huviringide tegevus Viimsis toimus MTÜ Huvikeskuses, Viimsi Keskkoolis, Püünsi Koolis ja 
Prangli Rahvamajas. Viimsi Huvikoolides sai huviharidust 288 last ja õpetas 27 õpetajat 
(2011. aastal 273 last ja õpetas 27 õpetajat). 2012. aastal tähistasid Viimsi Muusikakool ja 
Viimsi Kunstikool ühiselt oma 35. tegutsemise aastapäeva piduliku kontsert-näitusega Viimsi 
Keskkoolis. 
 
Projektid, stipendiumid ja õpilastele juhiloa saamiseks tehtud kulutuste kompen-
seerimine 
2012. aastal oli Noorsoo- ja hariduskomisjon 7 liikmeline. 2012. a. toimus 12 komisjoni 
koosolekut. 
Projektitoetused 
2012. aastal esitati komisjonile läbivaatamiseks 21 projektitaotlust. Viimsi valla eelarvelistest 
vahenditest, komisjoni ettepanekul ja vallavalitsuse otsusel toetati 2012. aastal  10 haridus –
ja noorsootöö projekti. Projektidest toetati: MTÜ Viimsi Huvikeskuse projekte: „Tervisenädal“ 
ja „Muusikal Tom Sawyeri seiklused“. Viimsi Keskkooli Fondi projekte: „Rahvusvaheline 
noorte muusikafestival Bratislavas“, „Soome-Eesti Tantsupidu“, „Vabalava“ ja „Viimsi 
Keskkooli gümnaasiumi ettevalmistuslaager“. 
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MLA Viimsi Lasteaiad projekti: „Üle-Eestiline lasteaedade tantsupidu“. SA Tantsuagentuuri 
projekti: „Koolitants“. SA Noored kooli projekti; „ Intensiivõppe kursused Viimsi Kooli lastele“. 
MTÜ Laste Aeg projekti: „Üle-Eestiline tantsupidu „Kodupäike“. 
 
Stipendiumi taotlused 
2012. aastal esitasid vallalt osalise stipendiumi saamiseks 3 taotlust. Ühte taotlust ei 
rahuldatud. Kaks Viimsi valla noort said osalise stipendiumi vahetusõpinguteks välisriigis 
ning alustasid vahetusõpilastena õpinguid Tais ja USAs.  
Õpilastele juhiloa saamiseks tehtud kulutuste kompenseerimine 
2012. aastal esitati kokku 40 taotlust (2011. aastal esitati kokku 63 taotlust) õpilasele juhiloa 
saamiseks tehtud kulutuste kompenseerimiseks. 8 juhul ei vastanud taotlus esitatud nõuetele 
ning jäeti rahuldamata (2011. aastal. jäeti rahuldamata 6 taotlust).  

10 SOTSIAALNE KAITSE 

 
 2012. aastal olid valdkonna eesmärgid: 

 perede toetamine laste sünni korral; 

 vähekindlustatud perede toetamine lasteaia kohatasu ja toiduraha maksmisel; 

 vähekindlustatud perede toetamine koolitoidu eest tasumisel; 

 erivajadustega lastega perede toetamine lastele vajalike teenuste võimaldamiseks; 

 MTÜ Viimsi Invaühingu tegevuse toetamine; 

 pensionäride toetamine läbi Päevakeskuste ühisürituste ja huvitegevusringide; 

 koduhooldusteenuste valdkonna arendamine; 

 töötutele ja teistele riskigruppidele suunatud tegevuste toetamine. 
 

 
Lapsed ja lastega pered 
Viimsi vallas oli 2012. aasta  lõpu seisuga laste arv (vanuses 0-19 eluaastat) kokku 4 632  
Eelmise aasta detsembrikuu seisuga oli laste arv 4 330. Sünde registreeriti kokku 214, mis 
on vähem kui 2011. aastal registreeritud 235 sündi. Sünnitoetuse esimese osa väljamakse 
suurus oli 63,91 eurot. Erandkorras rahuldatud sünnitoetused maksti välja 50% ulatuses 
toetuse määrast, st. toetuse summa oli 31,96 eurot. Kokku tehti 2012. aastal sünnitoetuse 
esimese ja teise osa väljamakseid 46,5 tuh. eurot. 
Kõigile peredele väljastati lapse sünni registreerimise järel valla poolt beebipakk ning kutsuti 
uute vallakodanike vastuvõtule, kus traditsiooniliselt kingiti uuele vallakodanikule hõbelusikas 
ning nautida sai ilusat kontserti. Beebipakkidele, hõbelusikatele ja beebide vastuvõtule kulus 
eelarvest 5,7 tuhat eurot.  
Suurperede ehk nelja ja enamalapseliste perede arv kokku oli 2012. aastal 35, neist 4-
lapselisi peresid 2 peret, 5-lapselisi peresid oli kokku 3 peret ja 6-lapselisi peresid kokku 2 
peret. Sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetusena maksti igale suurperele maikuus 
emadepäeval välja suurperetoetusena 128 eurot pere kohta. Kokku tehti väljamakseid 
summas 4,4 tuh. eurot. 
2012. aastal jätkas Viimsi vald lapsehoiutoetuse maksmist, kuna seoses lasteaiakohtade 
puudusega on vajadus paljudel vanematel alternatiivsete lapsehoiuteenuste järele. Vald 
toetab kõiki teenuse hüvitamise tingimustele vastavaid peresid maksimaalselt kuni 127,82 
euroga kuus kvalifitseeritud lapsehoiuteenuse ostmisel. Aasta jooksul esitati kokku 693 
lapsehoiutoetuse taotlust. Lapsehoiuteenust osutati kokku 156 lapsele, kellele osutas teenust 
32 erinevat füüsilisest või juriidilisest isikust lapsehoiuteenuse osutajat. Viimsi Valla 
territooriumil registreeritud lapsehoiuteenuse osutajaid oli nende hulgas 6. Väljamakseid 
lapsehoiuteenuse hüvitamiseks tehti 2012. aastal kokku 87,4 tuh. eurot. 
Erivajadusega lapsi oli aasta lõpu seisuga arvel 108. Neist 63 olid koolis käivad lapsed ja 34 
last käisid koolieelses lasteasutuses. Neli  last pidid oma tervisliku seisundi tõttu või 
alushariduse puudumise pärast olema kodus. 7 last jäid vanusesse alla 2 a. , kes vajasid 
veel hooldamist kodus. Hooldajatoetuse määramisi vormistati aasta jooksul kokku 4. 
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puudega lapse vanemale. Väljamakseid tehti kokku summas 0,42 tuh. eurot  ja selle 
väljamaksega seoses on tasutud sotsiaalmaksu summas 1,7 tuh. eurot. 
Üks sügava puudega laps viibis lepingu alusel ajutisel hooldusel. Hoolduskulude katteks tehti 
väljamakseid kokku 9  tuh. eurot. 
Puuetega laste koolitransporti võimaldati 5. lapsele ja 3. noorele. Kokku kulutati 
transporditeenusele 15,8 tuh. eurot. 
Isikliku abistaja teenust võimaldati 1. lasteaialapsele , millele kulutati 1,4 tuh. eurot ja ühele 
koolilapsele võimaldati tugiisiku teenust , millele kulutati 0,9 tuh. eurot. 
Jätkus koostöö Viimsi valla puudega laste vanemaid koondava MTÜ Viimsi Invaühinguga, 
kelle peamised tegevused, mida vald sihtotstarbelise eraldisega toetas, olid koolivaheaja 
rehabilitatsioonilaagrid, jõuluüritused, nõustamised ja teenused puuetega lastele ja nende 
vanematele. Eraldise suuruseks 2012. aastal oli 5,5 tuh. eurot. 
 

Muud laste- ja lastega peredega seotud tööd 

 Asenduskoduteenusel viibis kokku 3 last, kellele teenuse osutamise kvaliteedi üle  
toimub pidev kontroll. 

 Eestkostel olevaid lapsi oli arvel kokku 10. 

 Peretoetuste ümbervormistamisi teisele lapsevanemale või hooldajale vallavalitsuse 
korraldusega vormistati kahe  lapse osas. 

 Viimsi valla siseliinidel ühistranspordi tasuta sõidu õiguse tõendeid vormistati kolme 
ja enama lapseliste perede lastele 169 korral.  

 Lastekaitse spetsialistid viisid läbi kodukülastusi perede järelevalve teostamiseks, 
majandusliku olukorra ja laste turvalisuse kontrollimiseks aasta jooksul kokku 135-l 
korral. 

 
2012 toetatud projektid  
Suurimaks projektiks 2012. aastal oli Sotsiaalministeeriumi poolt sotsiaalteenuste 
osutamiseks tasuta kasutusse eraldatud 2 elektriautot. 
Koostöös Noorsoo- ja haridusametiga osaleti  MTÜ RuaCrew poolt läbiviidavas Mobiilse 
Noorsootöö projektis. 2012. aastal toimus ettevalmistav osa, kus töötati välja teenuse liigid 
ning töö algab 2013. aastal. Mobiilne noorsootöö tähendab noore enda sotsiaalruumi 
minekut, olgu selleks tänav, park või kaubanduskeskus, ning nendega suhtlemist,  toetamist, 
nõustamist, et koostöös noorega leida paremaid lahendusi ja alternatiive tema senisele 
eluviisile. 
Detsembris 2012 toimus koostöös Viimsi Vabakoguduse ja Tampe Toit OÜ-ga  Hoolivuse 
nädala nimeline toitlustamise ja vabaaja veetmise  projekt õpilastele talvisel koolivaheajal. 
Vallavalitsus panustas projekti klientide leidmise ja informeerimisega. 
2012. aasta sügisel viis MTÜ Arengukeskus Avitus vanemahariduse programmi raames läbi 
lapsevanemate koolituse. Lapsevanemate kool Viimsis alustas oktoobris ning kokku toimus 9 
kohtumist 9 nädala jooksul. 
Lisaks vanemahariduse programmile alustati ka koolitustsükliga sotsiaalvõrgustiku liikmetele. 
Koolitus jätkub 2013. aastal. 
 
Eakad 
2012. aasta lõpus oli Viimsi vallas pensionäride arv kokku 2899, neist vanaduspensionäre 
2390. Viimsi valla elanikkonna suurenemisega on järjepidevalt suurenenud ka vallas elavate 
pensionäride hulk. Vanemaealise elanikkonna osakaalu suurenemisega rahvastikus kaasneb 
suurem vajadus hooldamisteenuse järele hoolekandeasutustes. 2012. aastal oli 
üldhooldekodudes hooldusel kokku 22 valla kodanikku, neist 12 Viimsis asuvas Rannapere 
Pansionaadis ja 10 vallakodanikku oli hooldusel väljaspool Viimsi valda. Teenust osteti kokku 
96,3 tuh. euro eest. 
2012. aastal jätkus 2010. aastal käivitunud ametlik koduhooldusteenuse osutamine 
hooldustöötaja poolt valla abivajavatele üksikutele eakatele ja puuetega inimestele. 
Koduhooldusteenuseid osutati aasta jooksul neljale üksi elavale abivajavale eakale. 
Koduhooldusteenuseid osutas üks töölepingu alusel töötav hooldustöötaja. Samuti jätkus 
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2004. aastast alguse saanud koduhooldusteenuste osutamine Prangli saarel, kus teenust 
osutati töövõtulepingu alusel ühe isiku poolt. Koduhooldusteenuste osutamisega seotud 
kulude katteks tehti väljamakseid kokku 2,4  tuh. eurot. 
2012. aastal jätkasid tööd Viimsi ja Randvere Päevakeskused eakatele, kelle peamisteks 
tegevusteks olid huviringide, ürituste ja väljasõitude korraldamine sihtgrupile. Viimsi 
Päevakeskuses tegutses 2012. aastal kokku 17 erinevat huviringi, mille tööst võttis osa 
keskmiselt 225 eakat. Populaarseimad huviringid olid tervisevõimlemine, aeroobika, 
arvutiõpe ja inglise keel. 
2012. aastal toimus ka juba traditsiooniks saanud pensionäride jõulupidu, kus osales 
ligikaudu 250 pensionäri. Pidu korraldatakse koostöös sotsiaal- ja tervishoiuameti ning 
kultuuri- ja spordiametiga. Programmi kokkupanekul on suureks abiks olnud Viimsi Keskkooli 
personal. Peo toimumispaik on traditsiooniliselt Viimsi Keskkool ning 2012. aastal astusid 
üles etteastetega Viimsi kooli õpilased ning Voldemar Kuslap koos Enn Rebasega. 
 
Töötud 
2012. aastal jätkus töötute arvu vähenemine Viimsi vallas. Kui aasta alguses oli 
registreeritud töötuid Viimsi valla elanike hulgas 488, siis detsembrikuuks oli töötute arv 
langenud 356 inimeseni. 2012. aastal registreeritud töötutena arvel olnud isikuid, kes 
pöördusid erinevate sissetulekust sõltuvate toetuste taotlemiseks sotsiaal- ja tervishoiuameti 
poole, oli kokku 71. Töötute sotsiaalse kaitse kulutusteks tehti väljamakseid kokku 9,1 tuh. 
eurot. 
Juba kolmandat aastat järjest sõlmiti leping Töötukassaga, kes suunas arvel olevaid Viimsi 
valla töötuid heakorratöödele. Töötada võis korraga 4 töötut, kestvusega 50 tundi kuus, mille 
eest tasuti 3,2 eurot tunnis. Antud töötunde ei tohtinud ületada, sest töötud olid samal ajal ka 
Töötukassas töötuna arvel ja neile säilis töötutoetuse maksmine. Lepingu alusel suunati  
Tööturuameti poolt avalikule tööle 8 Viimsi valla töötut, keda peamiselt rakendati haljasalade 
ja spordiväljakute koristustöödel ja lumekoristusel.  
Eesti Punase Risti kaudu eraldati Viimsi vallale 2012. aasta juulis Euroopa Liidu toiduabi 
11,2 tonni, mis jaotati toimetukutoetuse saajatele, töötutele ja teistele vähekindlustatud 
peredele. Kuna kogu saabunud toidu kogust ei jõutud 2012. aastal laiali jaotada, jätkatakse  
toiduabi jagamisega ka 2013. aastal.  
Jätkunud on koostöö Viimsi valla ettevõtjatega ja tööandjatega ning sotsiaal- ja 
tervishoiuameti kaudu on vallas registreeritud töötutele jagatud informatsiooni valla 
ettevõtjate poolt pakutavatest töökohtadest. 
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KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 

     Konsolideeritud BILANSS 
tuhandetes eurodes 

    

     VARAD 
    

 
Lisa 31.12.2012 31.12.2011 1.01.2011 

KÄIBEVARA 
    Raha ja pangakontod 2 3 981,4 3 707,5 4 728,2 

Maksu- ,lõivu- ja trahvinõuded 4 1 490,1 1 386,4 1 384,6 

Muud nõuded ja ettemaksed 5 2 002,8 3 444,7 1 440,2 

Varud 
 

31,9 27,8 27,7 

Käibevara kokku 
 

7 506,2 8 566,4 7 580,7 

PÕHIVARA 
    Pikaajalised finantsinvesteeringud 3 0,4 0,4 0,4 

Pikaajalised maksu-, trahvi-, lõivunõuded 4 5,5 1,2 3,1 

Pikaajalised muud nõuded ja ettemaksed 5 56,2 56,1 155,8 

Kinnisvarainvesteeringud 8 199,8 199,8 199,8 

Materiaalne põhivara 9 74 076,4 76 630,0 69 817,1 

Immateriaalne põhivara 10 182,5 196,4 218,5 

Põhivara kokku 
 

74 520,8 77 083,9 70 394,7 

     VARAD KOKKU 
 

82 027,0 85 650,3 77 975,4 

     KOHUSTUSED JA NETOVARA 
    

     LÜHIAJALISED KOHUSTUSED 
    Võlad hankijatele 11 1 845,2 3 278,5 2 132,0 

Võlad töövõtjatele 11 789,0 759,2 706,9 

Maksuvõlad 4 382,1 387,5 427,5 

Sihtfinantseerimine 11,14 305,9 35,4 42,4 

Eraldised 12 6,1 202,0 204,4 

Muud kohustused ja saadud ettemaksed 11 574,3 533,3 407,9 

Laenukohustused 13 2 764,8 3 909,4 4 061,1 

Lühiajalised kohustused kokku 
 

6 667,4 9 105,3 7 982,2 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED 
    Võlad hankijatele 11 714,9 714,9 149,4 

Pikaajalised kohustused ja saadud 
ettemaksed 11 69,1 7 765,7 7 967,7 

Sihtfinantseerimine 11,14 0,0 12 600,4 9 032,2 

Eraldised 12 26,4 0,0 0,0 

Laenukohustused 13 26 248,8 26 697,6 29 883,8 

Pikaajalised kohustused kokku 
 

27 059,2 47 778,6 47 033,1 

KOHUSTUSED KOKKU 
 

33 726,6 56 883,9 55 015,3 

NETOVARA 
    Kassareserv 
 

0,1 0,1 0,1 

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem    42 198,3 25 963,7 22 960,0 

Aruandeperioodi tulem   6 102,0 2 802,6 0,0 

Netovara kokku   48 300,4 28 766,4 22 960,1 

     KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU 
 

82 027,0 85 650,3 77 975,4 
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Konsolideeritud TULEMIARUANNE  

tuhandetes eurodes 
   

    

 
Lisa 2012 2011 

    Tegevustulud 
   Maksutulud 4 16 360,4 15 337,6 

Saadud toetused 14 7 825,2 4 144,6 

Tulud kaupade ja teenuste müügist 15 3 883,7 4 443,6 

Muud tulud 16 405,0 351,8 

Tegevustulud kokku 
 

28 474,3 24 277,6 

    Tegevuskulud 
   Tööjõukulud 18 -6 902,8 -6 669,6 

Majandamiskulud 19 -7 864,4 -7 218,3 

Antud toetused 17 -1 764,1 -1 884,9 

Muud kulud 19 -1 629,0 -1 417,5 

Põhivara amortisatsioon 9,10 -2 802,8 -3 187,9 

Tegevuskulud kokku 
 

-20 963,1 -20 378,2 

    Tegevustulem 
 

7 511,2 3 899,4 

    Finantstulud-ja kulud 
   Intressikulu 13 -1 414,1 -1 123,6 

Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt 2 4,5 26,8 

Muud finantstulud-ja kulud 
 

0,4 0,0 

Finantstulud-ja kulud kokku 
 

-1 409,2 -1 096,8 

    

Aruandeperioodi tulem 
 

6 102,0 2 802,6 
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   Konsolideeritud RAHAVOOGUDE 

ARUANNE 
   tuhandetes eurodes 
   

 
Lisa 2012  2011 

Rahavood põhitegevusest 
    Tegevustulem 
 

7 511,2  3 899,4 

    Korrigeerimised: 
   Põhivara amortisatsioon ja 

ümberhindlus 9,10 2 802,8  3 187,9 

Käibemaksukulu põhivara soetuselt 
 

690,2  433,6 
Saadud sihtfinantseerimine 
põhivara soetuseks   

 
-4 971,0 -549,9 

Sihtfinantseerimise amortisatsioon 14 0,0 -460,4 

Kasum põhivara müügist 16 -29,6 -47,9 

Liitumistasude amortisatsioon 
 

0,0 -358,0 
Antud sihtfinantseerimine põhivara 
soetuseks 17 5,4 60,7 

Korrigeerimine liitumistasudega 
 

0,0 156,0 

Korrigeeritud tegevustulem 
 

6 009,0 6 321,4 

Käibevarade netomuutus 
 

262,4 -525,0 

Kohustuste netomuutus 
 

-33,3 77,8 

Kokku rahavood põhitegevusest 
 

6 238,1 5 874,2 

    Rahavood 
investeerimistegevusest 

   Tasutud materiaalse-ja 
immateriaalse põhivara eest 

 
-4 408,2 -1 640,3 

Laekunud sihtfinantseerimine 
põhivara soetuseks 

 
1 163,3 -929,1 

Makstud sihtfinantseerimine 
põhivara soetuseks 17 -5,4 -9,7 

Laekunud põhivara müügist 
 

281,6 132,4 

Laekunud finantstulud  2 18,4 13,2 
Kokku rahavood 
investeerimistegevusest  

 
-2 950,3 -2 433,5 

    Rahavood 
finantseerimistegevusest 

   Laekunud saadud laene 13 1 077,6 592,0 

Laenude tagasimaksed 13 -1 650,9 -3 155,6 

Arvelduskrediidi muutus 13 47,4 -57,8 
Tasutud kapitalirendi põhiosa 
maksed 13 -1 067,4 -716,6 
Makstud intressid ja muud 
finantskulud   -1 420,6 -1 123,4 
Kokku rahavood 
finantseerimistegevusest  

 
-3 013,9 -4 461,4 

    Puhas rahavoog 
 

273,9 -1 020,7 

    Raha ja selle ekvivalendid 
perioodi algul 2 3 707,5 4 728,2 
Raha ja selle ekvivalendid 
perioodi lõpul 2 3 981,4 3 707,5 
Raha ja selle ekvivalentide 
muutus 

 
273,9 -1 020,7 
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Konsolideeritud NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE  

tuhandetes eurodes 
   

  Kassareserv Akumuleeritud tulem Kohaliku omavalitsuse netovara 

Saldo seisuga 31.12.2010 0,1 23 535,8 23 535,9 

Vigade korrigeerimine   -575,8 -575,8 

Saldo seisuga 01.01.2011 0,1 22 960,0 22 960,1 

Põhivara ümberhindlus   3 003,7 3 003,7 

Aruandeaasta tulem   2 802,6 2 802,6 

Saldo seisuga 31.12.2011 0,1 28 766,3 28 766,4 

Põhivara ümberhindlus   127,2 127,2 

Arvestuspõhimõtete muudatus   13 304,8 13 304,8 

Aruandeaasta tulem   6 102,0 6 102,0 

Saldo seisuga 31.12.2012 0,1 48 300,3 48 300,4 

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

 

  Kirje nimetus   

Esialgne 

eelarve 

Muudetud 

eelarve 

Eelarve 

täitmine 

  PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU   17 064,6 19 989,7 20 440,9 

30 Maksutulud   16 031,6 16 031,6 16 256,4 

3000 Füüsilise isiku tulumaks 14 121,6 14 121,6 14 355,2 

3030 Maamaks 

 
1 900,0 1 900,0 1 859,9 

3034 Loomapidamismaks       

3044 Reklaamimaks 

 
10,0 10,0 27,1 

3045 Teede ja tänavate sulgemise maks     14,2 

32 Tulud kaupade ja teenuste müügist 943,0 951,3 1 040,6 

3500, 352 Saadavad toetused tegevuskuludeks 0,0 2 916,8 3 029,8 

352.00.17.1 Tasandusfond (lg 1)       

352.00.17.2 Toetusfond (lg 2) 0,0 2 232,2 2 280,5 

3500, 352 Muud saadud toetused tegevuskuludeks 0,0 684,6 749,3 

3825, 388 Muud tegevustulud  90,0 90,0 114,1 

382500-

382520 Sh kaevandamisõiguse tasu     7,1 

382540 Sh laekumine vee erikasutusest 30,0 30,0 48,9 

3882 Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis 25,0 25,0 19,8 

3880, 3888 Sh muud eelpool nimetamata muud tegevustulud  35,0 35,0 38,3 

  PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 12 795,7 15 227,7 15 062,4 

40, 41, 

4500, 452 Antavad toetused tegevuskuludeks 2 047,2 2 458,2 2 542,4 

40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele       

413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele 486,2 772,3 713,6 

4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 1 216,5 1 334,2 1 498,6 

452 Mittesihtotstarbelised toetused 344,5 351,7 330,2 

  Muud tegevuskulud 10 748,5 12 769,5 12 520,0 

50 Personalikulud 

 
3 854,2 5 693,0 5 597,3 

55 Majandamiskulud 6 687,4 7 035,3 6 906,6 

60 Muud kulud   206,9 41,2 16,1 

  PÕHITEGEVUSE TULEM 4 268,9 4 762,0 5 378,5 

  INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -2 251,6 -2 649,6 -2 889,8 

381 Põhivara müük (+) 500,0 500,0 45,6 

15 Põhivara soetus (-)  -866,3 -2 120,6 -2 136,1 

3502 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)   0,0 1 160,3 1 231,2 

4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)  0,0 -4,0 -4,4 

101.2.1 Osaluste müük (+) 95,9 95,9 95,9 

101.1.1 Osaluste soetus (-) -717,0 -717,0 -717,0 

101.2.2 Muude aktsiate ja osade müük (+)       

101.1.2 Muude aktsiate ja osade soetus (-)       

1032.1 Antavad laenud (-)       

382 Finantstulud (+) 30,0 30,0 17,0 

65 Finantskulud  (-) -1 294,2 -1 594,2 -1 422,0 

  
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK 

(-)) 2 017,3 2 112,4 2 488,7 

  FINANTSEERIMISTEGEVUS -4 750,5 -2 894,1 -2 406,4 

20.5 Kohustuste võtmine (+)       
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  Kirje nimetus   

Esialgne 

eelarve 

Muudetud 

eelarve 

Eelarve 

täitmine 

20.6 Kohustuste tasumine (-) -4 750,5 -2 894,1 -2 406,4 

1001 
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, 

- vähenemine) -2 733,2 -781,8 82,3 

  

PÕHITEGEVUSE KULUDE JA 

INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE 

JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI 15 673,2 19 663,5 19 341,9 

01 Üldised valitsussektori teenused 3 997,7 4 244,7 3 966,7 

01111 Valla- ja linnavolikogu 100,0 100,8 82,0 

01112 Valla- ja linnavalitsus 1 501,4 1 632,6 1 619,2 

01114 Reservfond 170,1 18,9   

01600 Muud üldised valitsussektori teenused   40,0 40,0 40,5 

01700 Valitsussektori võla teenindamine 1 294,2 1 594,2 1 422,0 

  Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku 892,0 858,2 803,0 

02 Riigikaitse         

03 Avalik kord ja julgeolek 55,8 55,8 56,0 

03100 Politsei 33,8 33,8 30,8 

03200 Päästeteenused 22,0 22,0 25,2 

04 Majandus 1 184,0 3 020,5 2 908,6 

04210 Põllumajandus 19,4 19,4 13,5 

04510 Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) 505,0 1 704,3 1 740,9 

04512 Ühistranspordi korraldus 400,0 400,0 417,1 

04520 Veetransport 

 
179,0 738,2 574,6 

04730 Turism 
 

    

04740 

Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne 

planeerimine 31,2 31,2 41,4 

04900 Muu majandus (sh. majanduse haldamine) 39,8 106,3 106,1 

  Ülalnimetamata majanduse kulud kokku 9,6 21,1 15,0 

05 Keskkonnakaitse 712,8 676,6 812,6 

05100 Jäätmekäitlus (prügivedu) 385,0 334,0 314,1 

05200 Heitveekäitlus 250,0 274,8 479,5 

05300 Saaste vähendamine 
 

    

05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus 30,3 25,3 10,7 

  Ülalnimetamata keskkonnakaitse kulud kokku 47,5 42,5 8,3 

06 Elamu- ja kommunaalmajandus 538,2 494,4 448,9 

06100 Elamumajanduse arendamine 
 

    

06200 Kommunaalmajanduse arendamine 
 

    

06300 Veevarustus 

  
    

06400 Tänavavalgustus 317,0 317,0 290,5 

06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 185,5 149,7 135,4 

  

Ülalnimetamata elamu-ja kommunaalmajanduse 

kulud kokku 

 
35,7 27,7 23,0 

07 Tervishoid   37,4 36,1 34,4 

07110 Farmaatsiatooted - apteegid 
 

    

07200 Ambulatoorsed teenused (kiirabi) 
 

    

07300 Haiglateenused 
 

    

07400 Avalikud tervishoiuteenused 
 

    

07600 Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine 
 

    

  Ülalnimetamata tervishoiukulud kokku 37,4 36,1 34,4 

08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 1 527,8 1 625,0 1 620,0 

08102 Sporditegevus  368,6 448,0 458,4 

08103 Puhkepargid ja -baasid 
 

    

08105 Laste muusika- ja kunstikoolid 338,5 341,0 340,8 
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  Kirje nimetus   

Esialgne 

eelarve 

Muudetud 

eelarve 

Eelarve 

täitmine 

08106 Laste huvialamajad ja keskused 
 

    

08107 Noorsootöö ja noortekeskused 59,4 59,4 57,4 

08108 Täiskasvanute huvialaasutused 156,6 161,6 161,6 

08109 Vaba aja üritused 12,0 12,0 12,0 

08201 Raamatukogud 161,7 161,7 160,6 

08202 Rahva- ja kultuurimajad 
 

    

08203 Muuseumid 

 
148,6 149,6 148,6 

08204 Teatrid 

  
    

08205 Kinod 

  
    

08206 Kontsertorganisatsioonid 
 

    

08207 Muinsuskaitse 

  

    

08208 Kultuuriüritused 61,0 64,5 65,4 

08209 Seltsitegevus 

 
36,9 42,7 42,7 

08210 Loomaaed 

  

    

08211 Botaanikaaed 

  

    

08212 Laululavad 

  
    

08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 145,0 145,0 134,5 

08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 16,7 16,7 16,6 

08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus 22,8 22,8 21,4 

  

Ülalnimetamata vaba aja, kultuuri ja religiooni kulud 

kokku       

09 Haridus   6 930,3 8 762,4 8 878,2 

09110 Eelharidus (lasteaiad) 4 090,6 4 085,1 4 148,1 

09210 Lasteaed-koolid 387,2 610,4 611,6 

09211 Algkoolid 

 
210,0 213,0 201,7 

09212 Põhikoolid 

 
72,0 159,8 137,6 

09220 Gümnaasiumid 

 
2 120,8 3 645,2 3 737,5 

09221 Täiskasvanute gümnaasiumid 
 

    

09222 Kutseõppeasutused 
 

    

09400 Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid 
 

    

09500 Hälviklaste koolid 
 

    

09600 Õpilasveo eriliinid 
 

    

09601 Muud hariduse abiteenused 19,0 17,0 11,2 

09800 Muu haridus, sh. hariduse haldus 30,7 31,9 30,5 

  Ülalnimetamata hariduse kulud kokku       

10 Sotsiaalne kaitse 689,2 748,0 616,5 

10110 Haigete sotsiaalne kaitse 1,3 1,3 1,3 

10120 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused 30,5 30,5 25,3 

10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 62,8 89,1 68,1 

10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused 193,2 196,1 179,7 

10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 112,3 100,8 91,3 

10300 Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse 4,5 5,5 5,0 

10400 Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused 
 

    

10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 227,0 242,2 187,1 

10500 Töötute sotsiaalne kaitse 11,8 11,8 4,1 

10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 3,0 4,5 3,7 

10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused 
 

    

10701 Riiklik toimetulekutoetus 4,4 43,1 36,1 

10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 6,4 8,1 5,9 

10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus 32,0 15,0 8,9 

  Ülalnimetamata sotsiaalse kaitse kulud kokku 
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  MUUD NÄITAJAD    

Aasta alguse 

seisuga 

Perioodi 

lõpu seisuga 

  Võlakohustused 26 175,8 26 175,8 23 769,4 

  s.h. sildfinantseering 

  

    

  Vaba jääk ehk likviidsed varad 2 776,5 2 776,5 2 858,8 

Eelarve täitmise aruanne on koostatud Viimsi Vallavalitsuse kohta ja vastab oma koosseisult 
konsolideerimata finantsaruannetele ( vt. lisa 21 ). 
Eelarve täitmise aruanne on koostatud kassapõhisel printsiibil ning see ei ole 

konsolideerimata finantsaruannetega võrreldav. Eelarve täitmise aruannet selgitab lisa 22. 
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KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD 
 

Lisa 1. Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel 
kasutatud arvestuspõhimõtted 

 
2012.a Viimsi Valla konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas 
Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga., Hea raamatupidamistava põhinõuded on 
kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses, mida täiendab Riigi 
raamatupidamise üldeeskiri..  
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse 
printsiibist, väljaarvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. 
 
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes ühe 
kohaga peale koma. 
 
2012.a. konsolideeritud raamatupidamise aastaruandes kajastuvad Viimsi Vallavalitsus (sh. 
Viimsi Raamatukogu koos Prangli raamatukoguga, Viimsi Muusikakool, Viimsi Kunstikool, 
MLA Viimsi Lasteaiad,  Viimsi Keskkool, Püünsi kool ja Prangli Põhikool) ning tema 
tütarettevõtete AS Viimsi Vesi (koos tütarettevõtetega OÜ Viimsi Tehnoabi ja OÜ Viimsi 
Filterveevärk), AS Rannapere Pansionaat, OÜ Viimsi Haldus, OÜ Viimsi Valla 
Arenduskeskus, OÜ Haabneeme Lasteaed, SA Viimsi Kodanikukaitse Fond, SA Rannarahva 
Muuseum ja SA Rannapere Sotsiaalkeskus.  
 
Arvestuspõhimõtete muudatused 
Sihtfinantseerimine 
2012. aastal muudeti põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtet. 
Varasematel aastatel kajastasid kasumi teenimise eesmärki omavad tütarettevõtjad saadud 
sihtfinantseerimise põhivara soetamiseks bilansis kohustusena,  amortiseerides seda tulusse 
soetatud põhivara hinnangulise kasuliku eluea jooksul. Arvestades riigi raamatupidamise 
üldeeskirjas tehtud muudatust kajastatakse alates 2012. aastast sihtfinantseerimine põhivara 
soetamiseks põhivara soetamise perioodis tuluna. 2012. aasta alguses kanti 
sihtfinantseerimise kohustuse jääk seisuga 31.12.2011 summas 12 600,4 tuh. eurot 
akumuleeritud tulemisse. 
Liitumistasude arvestus 
2012.aastal muudeti saadud liitumistasude arvestuspõhimõtet. Varasematel aastatel 
kajastati saadud liitumistasud bilansis kohustusena, amortiseerides seda tuluks hinnangulise 
liitumisperioodi jooksul. Arvestades riigi raamatupidamise üldeeskirjas tehtud muudatust 
kajastatakse alates 2012. aastast saadud liitumistasud, mis ületavad põhivarade 
arvelevõtmise piirmäära, liitumiseks ehitatud põhivara vähendusena. 2012.a. aasta jooksul 
viidi saadud liitumistasude kohustuse jääk seisuga 31.12.2011 summas 7 765,7 tuh. eurot 
nullini, kajastades liitumistasusid jääkmaksumusega alla põhivara soetamise piirmäära 
akumuleeritud tulemis ning liitumistasusid jääkmaksumusega alates põhivara soetamise 
piirmäärast summas 704,4 tuh. eurot põhivara soetusmaksumuse vähenemisena, 
korrigeerimata varasemate aruandeperioodide kohta koostatud aruandeid. 

Vigade korrigeerimine  
Eelmise perioodi algsaldosid mõjutava olulise vea korrigeerimisel on suurendatud eelmise 
perioodi algbilansis seisuga 01.01.2011 pikaajalise kapitalirendi kohustust  ja vähendatud 
netovara summas 575,8 tuh. eurot Seisuga 31.11.2011 on suurendatud pikaajalist 
kapitalirendi kohustust ning 2011.a. intressikulu summas 130,2 tuh. eurot, millega seose 
muutus ka netovara. Eelmise perioodi algsaldosid mõjutava olulise vea tagasiulatuval 
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korrigeerimisel on Grupp esitanud lisaks eelmise perioodi lõppbilansile ka eelmise perioodi 
algbilansi (seisuga 01.01.2011), lähtudes korrigeeritud andmetest. 
 
 
Konsolideeritud aruannete koostamine 
Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute tegevus kajastub 
konsolideeritud aruandes alates valitseva või olulise mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni. 
Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute kajastatakse 
ostumeetodil, mille korral hinnatakse omandatud osaluste varad ja kohustused nende 
õiglases väärtuses (v.a. ühise kontrolli all toimuvad soetused, mida kajastatakse nende 
raamatupidamisväärtuses).  
a) Valitseva mõju all olevad üksused 
Valitseva mõju all olevateks üksusteks (vt lisa 6, 7) on loetud sihtasutused, 
mittetulundusühingud ja äriühingud, millede üle Viimsi Vallavalitsusel on kontroll ja on 
võimeline kontrollima investeeringuobjekti finants- ja tegevuspoliitikat. Äriühingute puhul 
loetakse emaettevõtja kontrolli all olevaks, kui emaettevõtja omab kas otseselt või kaudselt 
üle 50% tütarettevõtja hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline 
kontrollima tütarettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat Valitseva mõju all olevad sihtasutused ja 
äriühingud on asutatud Viimsi Vallavalitsuse  poolt  ning  nende  nõukogude  liikmed  määrab  
Viimsi  Vallavalitsus. 
Alates omandamise kuupäevast kajastatakse kontserni osalust omandatud valitseva mõju all 
olevate üksuste varades, kohustustes ja tingimuslikes kohustustes ning tekkinud 
firmaväärtust konsolideeritud bilansis ning osalust omandatud valitseva mõju all oleva 
üksuse tuludes ja kuludes konsolideeritud tulemiaruandes. Positiivset firmaväärtust 
kajastatakse konsolideeritud bilansis immateriaalse varana. 
b) Olulise mõju all olevad üksused 
Olulise mõju all olevaks loetakse äriühingud, milles Viimsi Vallavalitsus  osaleb 
investeeringuobjekti finants- ja tegevuspoliitika üle otsustamisel, kuid mida ta ei kontrolli. 
Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui grupp omab  20-50 % hääleõigusest 
aktsiatest või osadest. Investeeringud olulise mõju all olevatesse üksustesse on kajastatud 
konsolideeritud bilansis kapitaliosaluse meetodil. Selle meetodi kohaselt võetakse 
investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel 
perioodidel investori osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis (nii muutused 
kasumis/kahjumis kui muudel omakapitali kirjetel) ning investeeringuobjekti varade, 
kohustuste ja tingimuslike kohustuste ostuanalüüsis leitud õiglase väärtuse ja bilansilise 
väärtuse vahe elimineerimisega või amortisatsiooniga. Omavahelistes tehingutes tekkinud 
realiseerumata kasumid elimineeritakse vastavalt grupi osaluse suurusele. Realiseerimata 
kahjumid elimineeritakse samuti, välja arvatud juhul, kui kahjumi põhjuseks on vara väärtuse 
langus. 

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

Igal bilansipäeval hinnatakse, kas on indikatsioone, et investeeringu kaetav väärtus võib olla 
langenud alla tema bilansilise väärtuse. Kui selliseid indikatsioone esineb, viiakse läbi vara 
väärtuse test.  
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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, v.a investeeringud tütarettevõtetesse, mis konsolideerimata 
aruandes on kajastatud tuletatud soetusmaksumuses (miinus vajadusel allahindlused). 
 
Finantsvara 
Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid 
lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks on võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad 
ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused. Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt 
arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud 
või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara otseselt 
seotud tehingukulutusi. Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui Grupp kaotab õiguse 
finantsvaradest tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle 
varadest tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaradega seotud riskidest ja hüvedest.. 
 
Finantsinvesteeringud 
Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse lühiajalise kauplemise eesmärgil hoitavad 
väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne) ning kindla 
lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast. 
Muude pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse väärtpabereid, mida tõenäoliselt ei 
müüda lähema 12 kuu jooksul (va investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse) ning kindla 
lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast 
bilansipäeva. 
Finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja muudesse omakapitaliinstrumentidesse (va osalused 
tütar- ja sidusettevõtjates) kajastatakse nende õiglases väärtuses, juhul kui see on 
usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtusena kasutatakse noteeritud väärtpaberite puhul 
bilansipäeva börsinoteeringut (sulgemishinda) ning börsil noteerimata väärtpaberite puhul 
väärtust, mille leidmisel võetakse aluseks kogu grupile kättesaadav info investeeringu 
väärtuse kohta. Juhul, kui õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt määratav, kajastatakse 
aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente soetusmaksumuse meetodil (s.o. algne 
soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on 
langenud alla bilansilise väärtuse). Soetusmaksumuses kajastatavate finantsinvesteeringute 
kaetav väärtus on investeeringust eeldatavasti tulevikus saadavad rahavood diskonteerituna 
turu keskmise tulususemääraga sarnaste investeeringute suhtes. 
 
Finantskohustused 
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende 
nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele 
kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse 
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arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses, millest on maha 
arvatud tehingukulutused. 
Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul 
alates bilansikuupäevast või ettevõttel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi 
lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse 
tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajalisteks pärast 
bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti 
kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal on õigus bilansipäeval tagasi 
kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu. Finantskohustused 
eemaldatakse bilansist siis, kui need on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.  

 
Raha ja selle ekvivalendid 
Bilansis  kajastatakse  raha ja  pangakontode  kirjetel  kassas  olevat  sularaha,  
arvelduskontode jääke ning kuni 1-aastase järelejäänud tähtajaga deposiite, mida on 
võimalik lühiajalise etteteatamistähtajaga katkestada. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis 
lühiajaliste laenukohustuste koosseisus. 
Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil.  
Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse 
otsemeetodil. 
 
Nõuded ostjate vastu 
Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud seotusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus 
miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused). Nõudeid kajastatakse bilansis 
nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest 
summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, 
arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Selliste nõuete puhul, mis 
ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks 
langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust 
laekumata jäänud nõuete osas. Seega nõuded, mille maksetähtaeg on ületanud 6 või enam 
kuud, hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus kajastatakse 
bilansireal “Ebatõenäoliselt laekuvad summad”. Aruandeperioodil laekuvad, eelnevalt 
kuludesse kantud nõuded kajastatakse ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja 
kulu vähendusena aruandeperioodi tulemiaruandes. Nõuet loetakse lootusetuks, kui 
juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks (inimese surm, ettevõtte 
likvideerimine jms.). Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud. 

Pikaajalisi nõudeid kajastatakse algselt saadaoleva tasu nüüdisväärtuses, arvestades 
järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, kasutades sisemise intressimäära meetodit. 

 

Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 
Maksu-, lõivu- ja trahvi- ja muud nõuded kajastatakse bilansis korrigeeritud 
soetusmaksumuse meetodil. Muud maksu-, lõivu ja trahvinõuded kajastatakse tekkepõhiselt 
nõudeõiguse tekke momendil. Iga kliendi laekumata nõudeid hinnatakse võimalusel eraldi 
ning arvestatakse teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.  

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

Põhivara liik    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 vara lõppväärtus, milleks on summa, mida grupp saaks 
vara võõrandamisel täna, juhul kui vara oleks sama vana ja samas seisukorras, nagu ta on 
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eeldatavasti tema kasuliku eluea lõppedes, ületab tema bilansilist jääkmaksumust. 
Materiaalse põhivara kulumimeetodid, -normid ja lõppväärtused vaadatakse üle vähemalt iga 
majandusaasta lõpul ja kui uued hinnangud erinevad eelnevatest, kajastatakse muutused 
raamatupidamislike hinnangute muutustena, st edasiulatuvalt. 
 
Materiaalse põhivara bilansilise väärtuse võimalikku langust kontrollitakse juhtudel, kui 
mingid sündmused või asjaolude muutumine näitavad, et vara kaetav väärtus võib olla 
langenud alla tema bilansilise väärtuse. Kui sellised asjaolud on olemas, viib grupp läbi vara 
kaetava väärtuse hindamise. Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o. kõrgem kahest 
järgnevast näitajast: vara neto õiglane väärtus miinus müügikulutused või vara 
kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara  
objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele. Allahindlus kajastatakse aruandeperioodi 
kuluna tulemiaruande kirjel „Põhivara amortisatsioon ja allahindlus”. 
Kui hiljem vara kaetav väärtus on tõusnud üle vara bilansilise väärtuse, siis allahindlus 
tühistatakse ja suurendatakse vara bilansilist väärtust, kuid mitte suurema summani, kui 
bilansilise väärtuseni, mis varal oleks, kui allahindlust ei oleks tehtud. Vara allahindluse 
tühistamine kajastatakse tulemiaruandes samal kirjel, kus kajastati varasem allahindlus. 
Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamisel või siis, kui grupp ei eelda 
selle vara kasutamisest või müügist enam majandusliku kasu saamist. Materiaalse põhivara 
kajastamise lõpetamisest tekkivad kasumid ja kahjumid kajastatakse selle perioodi, millal 
kajastamine lõpetati, tulemiaruandes kirjel „Muud tulud” või „Muud kulud”. 
 
Varade väärtuse testi ei tehta ega kajastata varade väärtuse langust kaetavale väärtusele 
avaliku teenuse osutamiseks vajalike põhivarade puhul, kui vara väärtus ei ole langenud 
selle riknemise või muul põhjusel osaliselt või täielikult kasutusest eemaldamise tõttu. 
 
Ümberhindlus 
Seoses maareformi jätkumisega on ümberhindlusi jätkatud, võttes arvele aruandeperioodil 
mõõdistatud ja maakakatastrisse kantud maad. Samuti võetakse ümberhindlusena jätkuvalt 
arvele aruandeperioodil omandatud peremehetut vara, mis on saadud seoses pärijate 
puudumisega. 
Varade ümberhindluseks kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Objektide korral, millel 
turuhind puudub, kasutatakse õiglase väärtuse määramiseks jääkasendusmaksumuse 
meetodit. Maa arvelevõtmiseks kasutatakse maksustamishinda, kui turuhind pole teada. 
2012.aastal hinnati ümber maa, mille soetusmaksumus oli 0 eurot või saadi 
munitsipaliseerimise käigus kokku summas 127,2 tuh. eurot. 2011.aastal hinnati ümber maa, 
mille soetusmaksumus oli 0 eurot ning mille ümberhindlused olid jäänud 2005.aastaks 
teostamata, kokku summas 2 837,4 tuh. eurot. Hooned ja rajatised, mille õiglane väärtus oli 
oluliselt madalam õiglasest väärtusest, hinnati ümber õiglasesse väärtusesse kokku summas 
166,3 tuhat eurot. Ümberhindlustega seoses korrigeeriti eelmiste perioodide tulemit kokku 
summas 3 003,7 tuh. eurot. 
 
Immateriaalne põhivara 
Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku tööeaga üle ühe 
aasta ja soetusmaksumusega alates 2 000 eurost (kuni 31.12.2010.a. soetatud varade korral 
alates 1 917 eurost). Immateriaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on 
maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad 
allahindlused. 
Immateriaalsete varade puhul hinnatakse, kas tegemist on piiratud või määramata kasuliku 
elueaga varaga. Piiratud kasuliku elueaga immateriaalse põhivara amortiseerimisel 
kasutatakse lineaarset meetodit ja amortisatsioonimäärad aastas on 5-50 %. Piiratud 
kasuliku elueaga immateriaalse vara kulum kajastatakse tulemiaruandes kirjel „Põhivara 
amortisatsioon ja allahindlus”. Piiratud elueaga immateriaalsete varade kulumiperioodi ja –
meetodit vaadatakse üle iga majandusaasta lõpul ja muudetakse vajadusel edasiulatuvalt. 
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Kui on asjaolusid, mis viitavad, et piiratud elueaga immateriaalse vara kaetav väärtus võib 
olla langenud alla tema bilansilise väärtuse, siis viiakse läbi vara väärtuse languse test ja 
vajadusel hinnatakse vara alla tema kaetavale väärtusele. 
Arendustegevusega seotud väljaminekud kajastatakse kuluna nende tekkimisel, välja 
arvatud juhul, kui need on seotud iseseisva varaobjektiga, mis vastab vara kajastamise 
tingimustele.  
 
Varade väärtuse langus 
Piiramatu kasuliku elueaga vara (maa) ei amortiseerita, vaid kontrollitakse vara väärtuse 
langust, võrreldes vara bilansilist maksumust kaetava väärtusega. Amortiseeritavate varade 
puhul hinnatakse vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Selliste 
asjaolude esinemise korral hinnatakse vara kaetavat väärtust ning võrreldakse seda 
bilansilise maksumusega. Väärtuse langusest tekkinud kahjum kajastatakse summas, mille 
võrra vara bilansiline maksumus ületab selle kaetava väärtuse. Vara kaetav väärtus on vara 
õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused, või selle kasutusväärtus, 
vastavalt sellele, kumb on kõrgem. Vara väärtuse languse hindamise eesmärgil hinnatakse 
kaetavat väärtust kas üksiku varaobjekti või väikseima võimaliku varade grupi kohta, mille 
jaoks on võimalik rahavoogusid eristada. Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi 
kuluna. Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel  bilansipäeval, kas võib 
olla tõenäoline, et vara kaetav väärtus on vahepeal tõusnud (v.a. firmaväärtus, mille 
allahindlusi ei tühistata). Allahindluse tühistamist kajastatakse aruandeaasta tulemiaruandes 
põhivara allahindluse kulu vähendamisena. 

Rendid 
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga 
seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse 
kasutusrendina. 
 
Grupp on rentnik 
Kapitalirenti kajastatakse esmakordselt bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase 
väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on 
madalam. Kapitalirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud 
põhivaraga, välja arvatud juhul, kui ei eksisteeri piisavat kindlust, kas rentnik omandab 
rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse – sellisel juhul amortiseeritakse vara kas 
rendiperioodi jooksul või kasuliku tööea jooksul, olenevalt sellest, kumb on lühem. 
Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning 
intressikuluks . Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna lineaarselt rendiperioodi jooksul. 
 
Grupp on rendileandja 
Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud 
netoinvesteeringu summas. 
Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja 
intressituluks . Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, 
analoogselt muu põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna lineaarselt 
rendiperioodi jooksul. 
 
Eraldised ja tingimuslikud kohustused 
Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipäeva tekkinud kohustusi, millel on seaduslik 
või lepinguline alus või mis tulenevad senisest tegevuspraktikast ning mille suurust saab 
usaldusväärselt hinnata, kuid mille lõplik maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste 
hindamisel on lähtutud juhtkonna hinnangust ja kogemustest. Lubadused, garantiid ja muud 
kohustused, mis teatud tingimusel võivad tulevikus muutuda kohustuseks, kuid mille 
kohustusena realiseerumise tõenäosus on alla 50%, on avalikustatud raamatupidamise 
aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena. 
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Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva, 
kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses (eraldisega seotud väljamaksete nüüdisväärtuse 
summas), välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on ebaoluline. 
 
Laenukohustused 
Võetud laenud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki 
soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine  toimub korrigeeritud 
soetusmaksumusese meetodil. Pikaajaliste võetud laenude korrigeeritud soetusmaksumuse 
arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha 
arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu 
kasutades sisemise intressimäära meetodit.  
 
Ettevõtte tulumaks ja muud maksud 
Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis  ettevõtete kasumit ei maksustata, kuid 
maksustatakse jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende. Maksumääraks on alates 
01.01.2008 21/79 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega 
kaasnevat ettevõtte tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel  
tulemiaruandes kuluna olenemata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või 
millal tegelikult välja makstakse. 
Grupi emaettevõte Viimsi Vallavalitsus ei ole käibemaksukohuslane, kuid kajastab oma 
raamatupidamises käibemaksu eraldi kulukontol.  
 
Sihtfinantseerimine 
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud 
toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuste sihipärast kasutamist. 
Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui toetuse saaja on teinud kulutused, 
milleks sihtfinantseerimine oli ette nähtud ning eksisteerib piisav kindlus, et siht-
finantseerimine leiab aset.  
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse 
printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate 
kuludega). Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi 
kajastatakse tulemiaruandes kompenseeritavat kulu või põhivara soetust ja saadud toetust 
mõlemaid eraldi. Toetust kajastatakse bilansis esmakordselt raha ülekandmisel või 
laekumisel või sihtfinantseerimisega seotud nõuete, kohustuste, tulude ja kulude 
arvelevõtmise kuupäeval. Kui sihtfinantseerimine on küll laekunud, kuid selle arvel ei ole veel 
kulutusi tehtud, kajastatakse saadud vahendid ettemaksena. Kui sihtfinantseerimise 
saamisega seotud kulutused on tehtud ja puudub sisuline toetuse laekumata jäämise risk, 
kuid toetus on veel laekumata, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna ja nõudena. 
Mittesihtotstarbelist finantseerimist kajastatakse sihtfinantseerimise saaja poolt tuluna ja 
sihtfinantseerimise andja poolt kuluna hetkel, kui toetus on laekunud. Mitterahalist 
sihtfinantseerimist kajastatakse saadud kaupade ja teenuste õiglases väärtuses. Kui 
sihtfinantseerimisena saadud kaupade ja teenuste õiglast väärtust ei ole võimalik 
usaldusväärselt hinnata, selle kohta raamatupidamiskandeid ei tehta. 
Kui mitterahaline sihtfinantseerimine seisneb selles, et toetuse andja või vahendaja kannab 
raha otse toetuse saaja hankijale, võetakse sihtfinantseerimine arvele toetuse andja või 
vahendaja teatise alusel nii, nagu see toimuks siis, kui raha liiguks läbi toetuse saaja 
hankijale (välja arvatud pangakonto liikumise kajastamine, selle asemel sulgeb toetuse saaja 
maksepäeval võla hankijale ja nõude toetuse andjale või vahendajale või saadud ettemakse 
toetuse andjalt või vahendajalt). 

 
Valla poolt antavad toetused 
Toetuste arvestamisel ja väljamaksmisel lähtutakse Viimsi Vallavolikogu kehtestatud 
määrustest. Toetused kajastatakse esialgselt kohustusena vastava taotluse alusel. 
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Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja-kohustused 
Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta; Viimsi Vallavalitsuse 
ja tütarettevõtete arvestusvaluuta on euro. 
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajatamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval 
ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Kõik välisvaluutas fikseeritud 
monetaarsed varad ja kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud) hinnatakse 
bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside 
alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse tulemiaruandes 
perioodi tulu  ja kuluna. 
 
Tulude arvestus 
Kogutud maksude ja  loodusvarade kasutamise-ning saastetasude tulu võetakse arvele 
tekkepõhiselt, vastavalt Maksu- ja Tolliameti ning Keskkonnaministeeriumi poolt esitatud 
teatistele. Kohalike maksude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud 
maksudeklaratsioonidele. Lõivutulu kajastatakse lõivuga maksustatud toimingu päeval ning 
trahve trahvide määramise päeval. Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või 
saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. 
Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud 
üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning 
tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse 
osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes 
valmidusastme meetodist.  
Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust 
on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemist 
intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel 
arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on 
tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks, 
 
Liitumistasude arvestus 
Liitumise müüja kajastab liitumistasu, mis ületab põhivara arvelevõtmise piirmäära, 
liitumiseks ehitatud põhivara soetusmaksumuse vähenemisena. Kui liitumistasu ületab 
liitumiseks ehitatud põhivara soetusmaksumust, kajastatakse ületav osa tuluna. Liitumistasu 
võib võtta miinusega põhivarana arvele eraldi põhivara kaardil. Liitumistasu, mis jääb alla 
põhivara soetusmaksumuse piirmäära, kajastatakse tuluna. 
 
Kulude arvestus 
Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud 
mittetagastatavad maksud ja lõivud, sh. käibemaks mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, 
kajastatakse soetamise hetkel kuluna tulemiaruande kirjel Muud tegevuskulud. Dividendide 
väljamaksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse kuluna dividendide väljakuulutamisel. 
 
Rahavoogude aruanne 
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil – põhitegevuse rahavoogude 
leidmisel on korrigeeritud tegevustulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja 
põhitegevusega seotud käibevarade ja lühiajaliste kohustuste saldode muutused. 
Käesolevas aastaaruandes on muudetud rahavoogude kirjete jaotust. Põhivara soetusele 
lisanduv käibemaksukulu on lisatud põhivara soetusele. Põhivara soetuseks saadud 
sihtfinantseerimisele on lisatud ka see osa sihtfinantseerimisest, mille arvel kaeti vastav 
käibemaksukulu ning põhivara sihtfinantseerimine on loetud kogumahus rahavooks 
investeerimistegevusest. 
 
Seotud osapooled 
Seotud osapoolteks loetakse Viimsi Vallavolikogu ja - Vallavalitsuse liikmed ning asutuste 
juhid, kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida. Seotud osapoolteks on ka Viimsi 
valla konsolideerimisgruppi kuuluvate sihtasutuste ja äriühingute nõukogude ja juhatuse 
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liikmed, kõigi eelpool loetletud tegev-ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, 
samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja 
äriühingud. 
 
Bilansipäevajärgsed sündmused 
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste 
hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva 
vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud 
tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel 
arvesse võetud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, on 
avalikustatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisades. 
 
Eelarve täitmise aruanne 
Eelarve täitmise aruanne kuulub raamatupidamise aastaaruande koosseisu ja on 
Raamatupidamise seaduse § 41 alusel selle täiendavaks põhiaruandeks. Viimsi 
Vallavalitsuse eelarve koostatakse KOFS (Kohaliku omavalituse üksuse finantsjuhtimise 
seadus) alusel kassapõhisel põhimõttel konsolideerimata Viimsi Vallavalitsuse kohta. 
Eelarve täitmise aruanne on koostatud konsolideerimata Viimsi Vallavalitsuse kohta 
kassapõhiselt, mistõttu informatsiooni selles ei ole võimalik võrrelda tekkepõhisel põhimõttel 
koostatud Viimsi Vallavalituse  konsolideerimata aruannetes (vt. lisa 21) kajastatud 
andmetega. Lisaks kassapõhisest põhimõttest tulenevatele erinevustele on selles kasutusel 
veel järgmised olulised erinevad arvestuspõhimõtted: 
1) põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning põhivara 

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

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

Lisa 2. Raha ja selle ekvivalendid 

tuhandetes eurodes  
 

  31.12.2012 31.12.2011 

Sularaha 6,9 2,9 

Arvelduskontod pankades 2 843,6 2 398,1 

Tähtajaline deposiit tähtajaga 1-3 kuud 364,0 1 306,5 

Tähtajaline deposiit tähtajaga 4-9 kuud 766,9 0,0 

Raha ja selle ekvivalendid kokku 3 981,4 3 707,5 

 
Aruandeperioodil saadi arvelduskontodelt intressitulu 4,5 tuh. eurot. 2011.aastal oli 
intressitulu 26,8 tuh. eurot. 
 

Lisa 3. Finantsinvesteeringud 

tuhandetes eurodes  

 
31.12.2012 31.12.2011 

Pikaajalised finantsinvesteeringud     

Noteerimata aktsiad 0,4 0,4 

 
Viimsi vallavalitsus omab 10 OÜ Harel osakut, osaluse määr 2,5%. Osakud on kajastatud 
soetusmaksumuses, kuna õiglast väärtust pole võimalik määrata. 
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Lisa 4. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded, maksukohustused ning     
maksutulud 

tuhandetes eurodes  

 
A. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 

  Lühiajalised nõuded seisuga 
Pikaajalised nõuded 
seisuga 

  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 

Üksikisiku tulumaks 1 402,0 1 369,1 5,5 1,0 

Maamaks 62,8 0,0 0,0 0,2 

Nõuded loodusressursside kasutamisest         

ja saastetasud 14,2 17,3 0,0 0,0 

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

Trahvinõuded 10,9 0,0 0,0 0,0 

Maksu-, lõivu ja trahvinõuded          

kokku 1 490,1 1 386,4 5,5 1,2 

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

             
B. Maksukohustused                                                                 

Maksud brutosummas 
Lühiajalised kohustused 
seisuga 

  31.12.2012 31.12.2011 

Sotsiaalmaks 205,6 197,4 

Üksikisiku tulumaks 108,9 104,0 

Käibemaks 11,5 8,8 

Kogumispensionimaksed 8,3 5,7 

Töötuskindlustusmaksed 23,3 22,1 

Erisoodustuste-ja ettevõtja tulumaks 2,1 2,3 

Maamaks 0,0 3,8 

Loodusressursside kasutamise ja     

saastetasud 22,4 43,4 

Maksukohustused kokku 382,1 387,5 
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C. Maksu-, lõivu- ja trahvitulud 

  Arvestatud tulu aruandeaastal 

  2012 2011 

Üksikisiku tulumaks 14 392,6 13 413,8 

Maamaks 1 926,3 1 911,9 

Kohalikud maksud 41,5 11,9 

Maksud kokku 16 360,4 15 337,6 

Tasu vee erikasutuse eest(vt.lisa16) 50,3 43,0 

Tasu kaevandamisõiguse eest (vt. lisa 
16) 6,9 0,0 

Saastetasu(vt.lisa16) 15,3 27,4 

Tasud kokku 72,5 70,4 

 
Kohalikke makse arvestati Viimsi Vallavalitsusele aruandeaastal: reklaamimaksu 27,3 tuh. 
eurot ning teede ja tänavate sulgemise maksu 14,2 tuh. eurot. 2011. a. arvestati 
reklaamimaksu 11,8 tuh. eurot ning teede ja tänavate sulgemismaksu 0,1 tuh. eurot. 
 

Lisa 5. Muud nõuded ja makstud ettemaksud 

tuhandetes eurodes  

  31.12.2012 31.12.2011 

 Nõuded ostjate vastu, sh. Nõuded ostjate vastu (v.a. põhivara 
müük) 493,7 532,2 

  Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud  -73,5 -71,8 

  Nõuded müüdud põhivara eest 0,0 95,9 

Maksude ettemaksed    478,6 499,2 

 
      

Tulevaste perioodide kulud, sh. Ettemaksed töövõtjatele 0,6 0,2 

  Muud tulevaste perioodide kulud 52,3 28,5 

  Ettemakstud sihtfinantseerimised 21,7 41,4 

Nõuded saamata toetuste eest 
(Lisa 14)   1 025,2 2 300,1 

 
      

 Muud nõuded, sh. Makstud tagatisdeposiidid 1,6 1,6 

  
Käibemaksu deklareerimata 
ettemaksed 0,4 1,9 

  Muud nõuded 33,2 33,2 

  Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud -32,7 -32,7 

  Laekumata intressid 1,4 14,9 

  Muud viitlaekumised 0,3 0,1 

Kokku muud nõuded ja ettemaksed 2 002,8 3 444,7 

     Pikaajalised muud nõuded ja ettemaksed 
  

    31.12.2012 31.12.2011 

Muud pikaajalised nõuded 
 

56,2 56,1 

Kokku pikaajalised muud nõuded ja ettemaksed 56,2 56,1 

 
Muude pikaajaliste nõuetena on kajastatud nõuded eraisikutele liitumistasude eest.  
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Lisa 6. Osalused sihtasutustes 

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

Nimetus, aasta Osalus Osalus  Tulemiaruande  näitajad  
Bilansi näitajad aasta 
lõpus 

  (%) emaettev. Tulud Kulud Tulem Varad Neto- 

  
 

bilansis         varad 

SA Rannarahva 
Muuseum               

2012 100 12,1 321,0 -290,3 30,7 150,8 112,3 

2011 100 12,1 266,7 -270,4 -3,7 121,2 81,6 

SA Viimsi 
Kodanikukaitse Fond               

2012 100 0,0 6,6 -6,6 0,0 5,2 0,0 

2011 100 0,0 9,4 -9,4 0,0 0,6 0,1 

SA  Rannapere 
Sotsiaalkeskus               

2012 100 3,2 656,5 -607,2 -49,3 968,3 162,5 

2011 100 3,2 606,0 -556,6 49,4 919,0 113,2 

 

Kõik sihtasutused asuvad Eesti Vabariigis. 

Lisa 7. Osalused tütarettevõtetes 

tuhandetes eurodes 

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

A. Tütarettevõtted 
 

Nimetus, aasta Osalus Osalus  Tulemiaruande  näitajad  
Bilansi näitajad aasta 
lõpus 

  (%) emaettev. Tulud Kulud Tulem Varad Neto- 

  
 

bilansis         varad 

AS Viimsi Vesi               

2012 100 4 817,0 6 762,0 -3 553,7 3 208,3 27 375,4 20 234,0 

2011 100 2 975,6 3 784,1 -3 937,5 -153,4 30 455,4 2 339,3 

AS Rannapere                

Pansionaat               

2012 100 509,9 407,2 -418,6 -11,4 789,6 512,4 

2011 100 521,3 385,5 -398,0 -12,5 794,8 523,8 

OÜ Viimsi Haldus               

2012 100 6 035,7 715,9 -693,9 22,0 18 917,4 6 686,5 

2011 100 6 035,7 722,0 -784,9 -62,9 19 994,2 6 619,9 

OÜ Viimsi Tehnoabi               

2012 100 0,0 414,0 -368,2 45,8 157,7 121,1 

2011 100 0,0 431,8 -418,4 13,4 123,3 75,3 
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Lisa 7 järg 

OÜ Viimsi Valla                

Arenduskeskus               

2012 100 34,8 97,0 -89,1 7,9 48,8 41,6 

2011 100 33,3 94,5 -93,9 0,6 40,5 33,7 

OÜ Haabneeme               

Lasteaed               

2012 100 127,8 222,2 -218,7 3,5 1 391,0 480,2 

2011 100 127,8 207,6 -210,5 -2,9 1 474,0 476,7 

OÜ Viimsi 
Filterveevärk               

2012 100 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,6 

2011 100 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,6 

 
Kõik tütarettevõtted asuvad ja tegutsevad Eesti Vabariigis. 
2012. aastal suurendati AS-i Viimsi Vesi  aktsiakapitali summas 717,0 tuh. eurot. Grupi 
osalus nimetatud tütarettevõttes seoses aktsiakapitali suurendamisega ei muutunud. 
 
2011. aastal suurendati AS-i Viimsi Vesi  aktsiakapitali summas 857,9 tuh. eurot. OÜ Viimsi 
Haldus osakapitali suurendati 2011. aastal Viimsi Vallavalitsuse poolt 265,2 tuh. euro võrra. 
Grupi osalus nimetatud tütarettevõttes seoses aktsiakapitali suurendamisega ei muutunud. 
 

Lisa 8. Kinnisvarainvesteeringud 

tuhandetes eurodes 

 

Soetusmaksumus seisuga 31.12.2011 199,8 
 

   Soetusmaksumus seisuga 31.12.2012 199,8 
 

     2012 2011 

Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud ( lisa 19) 0,0 -0,1 

 
Kinnisvarainvesteeringuteks on maa. 
Kinnisvarainvesteeringute halduskulud aruandeperioodil puudusid. 
Kinnisvarainvesteeringute objekte ei ole panditud võla tagatiseks. 
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud hoonestusõiguse tasu 2012.aastal oli 0,5 tuh. eurot ning 
2011.aastal 0,5 tuh. eurot, mis kajastub lisa 15 Õiguste müük summa koosseisus. 

  



Viimsi Vallavalitsus   Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2012 

Vallavanem H. Oravas 
/digitaalselt allkirjastatud/ 

65 

Lisa 9. Materiaalne põhivara 

 
tuhandetes eurodes 

  Maa Hooned ja Masinad ja Muu Lõpetamata Kokku 

    rajatised seadmed põhivara tööd ja ette-   

          maksed   

Jääk 31.12.2010             

Soetusmaksumus  7 118,5 67 822,4 972,0 1 400,8 3 790,3 81 104,0 

Akumuleeritud kulum  0,0 -9 747,0 -560,3 -979,6 0,0 -11 286,9 

Põhivara jääkväärtus 31.12.2010 7 118,5 58 075,4 411,7 421,2 3 790,3 69 817,1 

              

Aruandeperioodi liikumised             

Soetused ja parendused 282,8 1 811,5 36,3 2,0 4 851,2 6 983,8 

Saadud mitterahal. sihtfinantseerimine 48,9 0,0 0,0 0,0 0,0 48,9 

Kulum ja allahindlus 0,0 -2 822,3 -157,0 -172,6 0,0 -3 151,9 

Ümberhindlused 2 827,2 176,5 0,0 0,0 0,0 3 003,7 

Ümberklassifitseerimine 0,0 2 813,8 5,9 0,0 -2 819,7 0,0 

Müüdud põhivara jääkväärt. mahakandm. 0,0 -11,5 -9,1 0,0 0,0 -20,6 

Üle antud mitterahal. sihtfinantseerimine 0,0 -51,0 0,0 0,0 0,0 -51,0 

Soetusmaks. mahakandmine 0,0 -326,9 -26,9 -8,1 0,0 -361,9 

Kulumi mahakandmine 0,0 326,9 26,9 8,1 0,0 361,9 

Kokku liikumised 3 158,9 1 917,0 -123,9 -170,6 2 031,5 6 812,9 

              

Jääk 31.12.2011             

Soetusmaksumus  10 277,4 72 297,3 987,3 1 394,7 5 821,8 90 778,5 

Akumuleeritud kulum  0,0 -12 304,9 -699,5 -1 144,1 0,0 -14 148,5 

Põhivara jääkväärtus 31.12.2011 10 277,4 59 992,4 287,8 250,6 5 821,8 76 630,0 

              

Aruandeperioodi liikumised             

Soetused ja parendused 0,0 254,3 62,0 9,1 6 854,6 7 180,0 

Saadud mitterahal. sihtfinantseerimine 63,1 10,3 58,4 0,0 0,0 131,8 

Kulum ja allahindlus 0,0 -2 568,8 -139,0 -64,8 0,0 -2 772,6 

Ümberhindlused 126,7 -8,4 0,0 0,0 8,9 127,2 

Ümberklassifitseerimine 0,0 4 851,0 5,3 11,7 -4 868,0 0,0 

Müüdud põhivara jääkväärt. mahakandm. -5,8 -112,3 -38,0 0,0 0,0 -156,1 

Muu mahakandmine jääkväärtuses 0,0 0,0 -0,3 0,0 -2,3 -2,6 

Korrig.arvest.põhim.muutuse ja vigade tõttu 0,0 -7 061,3 0,0 0,0 0,0 -7 061,3 

Kokku liikumised 184,0 -4 635,2 -51,6 -44,0 1 993,2 -2 553,6 

              

Jääk 31.12.2012             

Soetusmaksumus  10 461,4 67 881,3 1 012,9 1 389,7 7 815,0 88 560,3 

Akumuleeritud kulum  0,0 -12 524,1 -776,7 -1 183,1 0,0 -14 483,9 

Põhivara jääkväärtus 31.12.2012 10 461,4 55 357,2 236,2 206,6 7 815,0 74 076,4 

 
2012. aastal hinnati ümber tasuta saadud ja munitsipaliseeritud maad kokku summas 127,2 
tuh. eurot. 2011. aastal hinnati ümber maa, mille soetusmaksumus oli 0 eurot ning mille 
ümberhindlused olid jäänud 2005. aastaks teostamata, kokku summas 2 837,4 tuhat eurot. 
Hooned ja rajatised, mille õiglane väärtus oli oluliselt madalam õiglasest väärtusest, hinnati 
ümber õiglasesse väärtusesse kokku summas 166,3 tuhat eurot. Ümberhindlustega seoses 
korrigeeriti eelmiste perioodide akumuleeritud tulemit kokku summas 3 003,7 tuhat eurot. 
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Kapitalirendi tingimustel renditud põhivara 

tuhandetes eurodes 

    Hooned ja 
Info ja 

kommuni- Masinad ja Muu Kokku 

    rajatised katsiooni seadmed põhivara   

      seadmed       

Soetusmaksumus 31.12.2011 26 525,9  52,8  226,1  836,0  27 640,8  

Akumuleeritud kulum 31.12.2011 -2 420,6  -52,8  -178,6  -831,9  -3 483,9  

Jääkväärtus 31.12.2011   24 105,3  0,0  47,5  4,1  24 156,9  

       Soetusmaksumus 31.12.2012 26 525,8  52,8  81,1  836,0  27 495,7  

Akumuleeritud kulum 31.12.2012 -3 001,6  -52,8  -72,6  -836,0  -3 963,0  

Jääkväärtus 31.12.2012   23 524,2  0,0  8,5  0,0  23 532,7  

       

       

Pangalaenude tagatiseks panditud vara 
           

  Maa Kinnistu Kokku 
   Soetusmaksumus 1 397,8  5 285,7  6 683,5  
   Akumuleeritud kulum 0  -2308,3  -2 308,3  
   Jääk 31.12.2011 1 397,8  2 977,4  4 375,2  
  

  

Soetusmaksumus 1 496,9  11 272,9  12 769,8  
   Akumuleeritud kulum 0  -1 324,9  -1 324,9  
   Jääk 31.12.2012 1 496,9  9 948,0  11 444,9  
    

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

 

     

Lisa 10. Immateriaalne põhivara 

tuhandetes eurodes 

  

Tarkvara 
Arengu- 

välja- 
minekud 

Muu immat. 
põhivara 

Ette- 
maksed 

Õigused 
ja 

litsentsid 
Kokku 

Soetusmaksumus 31.12.2010 74,3 106,3 32,9 7,7 191,7 412,9 

Akumuleeritud kulum 
31.12.2010 -46,8 -94,5 -24,3 0,0 -28,8 -194,4 

Jääkväärtus 31.12.2010 27,5 11,8 8,6 7,7 162,9 218,5 

              

Aruandeperioodi liikumised             

Soetused  14,9 0,0 6,7 7,2 0,0 28,8 

Amortisatsioon -9,3 -11,8 -5,3 0,0 -9,6 -36,0 

Ümberklassifitseerimine 0,0 0,0 0,0 -14,9 0,0 -14,9 

Soetusmaksumuse 
mahakandmine -2,1 -106,3 -23,6 0,0 0,0 -132,0 

Kulumi mahakandmine 2,1 106,3 23,6 0,0 0,0 132,0 

              

Soetusmaksumus 31.12.2011 87,1 0,0 16,0 0,0 191,7 294,8 

Akumuleeritud kulum 
31.12.2011 -54,0 0,0 -6,0 0,0 -38,4 -98,4 

Jääkväärtus 31.12.2011 33,1 0,0 10,0 0,0 153,3 196,4 

              

Aruandeperioodi liikumised             

Soetused  13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 

Amortisatsioon -12,8   -5,3 0,0 -9,5 -27,6 
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        Lisa 10 järg  

Soetusmaksumus 31.12.2012 100,8 0,0 16,0 0,0 191,7 308,5 

Akumuleeritud kulum 
31.12.2012 -66,8 0,0 -11,3 0,0 -47,9 -126,0 

Jääkväärtus 31.12.2012 34,0 0,0 4,7 0,0 143,8 182,5 

 

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

tuhandetes eurodes 
 
A. Võlad hankijatele ja töövõtjatele 

  31.12.2012 31.12.2011 

Võlad hankijatele     

Lühiajalised kohustused      

Võlad hankijatele toodete ja teenuste eest 871,7 851,8 

Võlad hankijatele põhivara eest 973,5 2 426,7 

Kokku lühiajalised võlad hankijatele 1 845,2 3 278,5 

      

Pikaajalised kohustused      

Võlad hankijatele ostetud põhivara eest 714,9 714,9 

     31.12.2012 31.12.2011 

Võlad töövõtjatele 
  Puhkusetasude kohustus 289,2 298,0 

Töötasu võlgnevus 293,2 267,9 

Arvestatud ja kinnipeetud maksud,     
mille deklareerimiskohustus pole veel 
saabunud 198,2 185,4 

Võlad majanduskulude eest  6,4 6,4 

Muud võlad töövõtjatele 2,0 1,5 

Kokku võlad töövõtjatele 789,0 759,2 

 
B. Muud kohustused ja saadud ettemaksed 

  31.12.2012   31.12.2011   

  Lühiajaline  Pikaajaline Lühiajaline Pikaajaline  

  osa osa osa osa 

Muud kohustused ja saadud 
ettemaksed         

Intressikohustused 22,7 0,0 29,1 0,0 

Toetuste andmise kohustused (lisa 14) 69,1 0,0 241,7 0,0 

Muud kohustused 16,9 7,0 2,8 0,0 

Saadud tagatistasud 436,9 0,0 237,1 0,0 

Muud saadud ettemaksed 14,5 62,1 0,0 0,0 

Ettemaksed toodete ja teenuste eest 14,2 0,0 22,6 0,0 

Liitumistasude amortiseerimata jääk 0,0 0,0 0,0 7 765,7 

Kokku 574,3 69,1 533,3 7 765,7 

Sihtfinantseerimine (lisa 14)         

Sihtfin. saadud ettemaksed 10,9 0,0 35,4 0,0 

Põhivara sihtfin. saadud vahendid  295,0 0,0 0,0 12 600,4 

Kokku 305,9 0,0 35,4 12 600,4 
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Lisa 12. Eraldised ja tingimuslikud kohustused 

tuhandetes eurodes 

 

Eraldised 
Jääk 
seisuga Kasutatud Lisandunud/ 

Jääk 
seisuga 

  31.12.2011   tühistatud 31.12.2012 

Kohtuprotsesside suhtes       

  Lühiajalised 202,0 -7,5 -188,4 6,1 

Töösuhte lõppemise hüvitise eraldis 

  Pikaajalised 0 0 26,4 26,4 

 
AS-i Esmar poolt koolimaja kasutamise eest esitatud kahjunõude tarbeks tsiviilasjas 2-07- 
24191 moodustati lühiajaline eraldis summas 208,9 tuh. eurot 2008. aastal. 2010. a. 
novembris tasus Viimsi Vallavalitsus kahjuhüvitise summas 13 tuh. eurot ja 2012.aastal on 
tasutud Harju Maakohtu 23.01.2012 otsusega välja mõistetud 2,6 tuh. eurot kasutuseelise 
eest hoone osalisest kasutamisest Kunstikoolina ning viivised põhinõudelt 4,9 tuh. eurot. 
2012. aasta veebruaris esitas AS Esmar apellatsioonkaebuse kohtuotsusele, mis Tallinna 
Ringkonnakohtu otsusega jäeti rahuldamata. AS Esmar esitas Riigikohtule 
kassatsioonkaebuse ning 09.01.2013 Riigikohus oma määrusega ei võtnud seda 
menetlusse. Eraldise jääk on tühistatud 2012. aastal summas 188,4 tuh. eurot. Tallinna 
Halduskohtu poolt menetluses olnud haldusasja 3-10-267 tarbeks hüvitise nõudega seoses 
ebaseadusliku teenistusest vabastamisega moodustati 2009. aastal eraldis summas 6,1 tuh. 
eurot. Tallinna Halduskohtu 08.03.2012 otsusega jäeti kaebus rahuldamata, kaebaja esitas 
kohtuotsusele apellatsioonkaebuse ning see rahuldati Tallinna Ringkonnakohtu otsusega 
25.09.2012 ning mõisteti kaebaja kasuks välja hüvitis tema 6 kuu ametipalga ulatuses ning 
menetluskulud. Viimsi Vallavalitsus esitas Riigikohtule kassatsioonkaebuse, mida ei võetud 
13.02.2013 määrusega menetlusse. Kaebajale on 2013. aasta veebruaris tasutud hüvitis 
koos menetluskuludega. 

Viimsi vallal on pooleliolevaid kohtuasju kokku 5: 1 tsiviil- ja 4 haldusasja. Tsiviilasjas on 
üheks hagejaks vald ise. 1 vaidlus halduskohtus on valla enda kaebus nõudega tunnistada 
kehtetuks Harju maavanema haldusaktid, kolmest ülejäänust on 1 kaebus nõudega 
tunnistada kehtetuks ehitusluba, 1 kaebus tunnistada kehtetuks detailplaneeringu 
mittealgatamine ja 1 tunnistada osaliselt kehtetuks üldplaneering. 

Käsitletud ei ole kohtuvaidlusi, kus Viimsi vald on kaasatud iseseisva nõudeta kolmanda 
isikuna, sotsiaal- ja tervishoiuameti valdkonda kuuluvaid vaidlusi ning kriminaalasjades 
esitatud tsiviilhagisid. 
 
Tütarettevõte Viimsi Haldus OÜ esitas hagi Maanurk OÜ (endise nimega NordWest 
Kinnisvara OÜ) vastu (tsiviilasi nr 2-11-1643) hoonestusõiguse tasu maksmise võlgnevuse 
ning hoonestusõiguse omanikule langemise nõusoleku tuvastamise nõudes. 2007. aasta 
detsembris on Maanurk OÜ-ga sõlmitud lepingu alusel  seatud hoonestusõigus 50 aastaks 
OÜ-le Viimsi Haldus kuuluvale Haabneeme staadioni kinnistule, 2010. aastal on Maanurk  
OÜ seadnud hoonestusõigusele hüpoteegi kolmandate isikute kasuks kokku 1,4 miljonit 
eurot. Harju Maakohtu 19.12.2011. a otsusega hagi osaliselt rahuldati, kuid Maanurk  OÜ 
apellatsioon-kaebuse alusel menetleti asja edasi apellatsioonastmes Tallinna 
Ringkonnakohtus. 2012. aastal langetati otsus nimetatud kohtuasjas hoonestusõiguse 
omanikule üleandmise  jõustumises. Lisaks mõisteti OÜ Viimsi Haldus kasuks välja 
hoonestusõiguse tasu võlg ja viivis põhivõlast. Grupp ei kajasta nõudena kohtuotsusega 
välja mõistetud summasid, kuna varade kajastamise kriteeriumite kohaselt ei ole nende 
laekumine piisavalt kindel ning usaldusväärselt määratav. 
Pikaajalised eraldised on moodustatud tütarettevõtte AS Viimsi Vesi  juhatuse liikmega 
sõlmitud lepingu alusel töösuhte lõppemisega seoses väljamakstava  hüvitise osas 26,4 tuh. 
eurot. 
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Tingimuslikud kohustused 31.12.2012 31.12.2011 

  

  Teenus-ja üürilepingute suhtes 470,6 430,4 

 
Tingimusliku kohustusena on kajastatud kulud, mis võivad tekkida MTÜ-ga Laste Aeg 
sõlmitud lasteaiateenuse osutamise lepinguga seoses. Leping on sõlmitud aastani 2021, 
etteteatamistähtajaga 12 kuud, leppetrahvi ei kaasne. Tingimusliku kohustusena on 
arvestatud  12 kuu teenuse eest tasumisele kuuluv summa 457,3 tuh. eurot. Teine leping on 
sõlmitud OÜ-ga Lille tee LA lasteaiaruumide üürimiseks, kuhu 2012. aasta augustist kolisid 
seni asenduspindadel olnud endise Piilupesa lasteaia rühmad. Leping on sõlmitud aastani 
2020, etteteatamistähtajaga 1 kuu, leppetrahvi ei kaasne. Tingimusliku kohustusena on 
kajastatud 1 kuu üür summas 13,3 tuh. eurot. 
 
Aruande koostamise hetkel on käimas kohtuprotsess, milles AS Tallinna Vesi nõuab Grupi 
tütarettevõtte AS Viimsi Vesi poolt vaidlustatud nõude summas 308 tuhat eurot tasumist. 
Juhtkonna hinnangul ei ole nõue täissummas põhjendatud, kuivõrd AS Tallinna Vesi poolt 
välja ehitatud reovee mõõdusõlmed ei vasta nõuetele ning nende alusel ei tohiks arveid 
esitada. AS Viimsi Vesi on esitanud omapoole kompromissettepaneku, paludes krediteerida 
viivised kogumahus ja põhivõlga osaliselt. 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande 
kinnitamise ajal on käimas kompromissettepaneku arutelu ja asjaolude väljaselgitamine 
poolte nõuete rahalise suuruse osas.  
 
Aruande koostamise ajal on seoses pettuse või kahtlustatava pettusega algatatud uurimine 
ja esitatud kuriteoteated. Esitatud kuriteoteadete tulemusel menetleb Põhja Prefektuuri 
Majanduskuritegude talitlus kriminaalasja, kus kahju kannatajaks on Viimsi Tehnoabi OÜ. 
Kriminaalmenetluse käigus käib aruande koostamise hetkel asjaolude väljaselgitamine. Kuna 
praegusel hetkel ei ole käesoleva kriminaalmenetluse lõpptulemust võimalik määratleda, siis 
Grupp ei ole kajastanud 2012. aasta raamatupidamise aastaaruandes varana võimalikku 
nõuet (kuna vara kajastamise kriteeriumite kohaselt ei ole see piisavalt kindel ning 
usaldusväärselt määratav) ja eraldist sellest tuleneda võivate mistahes kohustuste osas.  
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Lisa 13. Laenukohustused 

tuhandetes eurodes 
 
Laenukohustuste jaotus järelejäänud tähtaja järgi 

  Tähtajaga Tähtajaga Tähtajaga Kokku pika- Kokku 

  kuni 1 aasta 1-5 aastat üle 5 aasta ajaline osa 
 

Jääk seisuga 31.12.2011           

Pangalaenud 2 560,0 10 170,8 5 728,0 15 898,8 18 458,8 

Kapitalirent 1 349,4 3 506,3 7 292,5 10 798,8 12 148,2 

Kokku 3 909,4 13 677,1 13 020,5 26 697,6 30 607,0 

Jääk seisuga 31.12.2012           

Pangalaenud 2 170,4 10 218,2 5 544,3 15 762,5 17 932,9 

Kapitalirent 594,4 3 210,0 7 276,3 10 486,3 11 080,7 

Kokku 2 764,8 13 428,2 12 820,6 26 248,8 29 013,6 

 

 
Aruandeperioodil toimunud liikumised 

     2012 2011 

Saadud laenud   1 077,6  592,0  

Arvelduskrediidi muutus   47,4 -57,7 

Tagasi makstud laenud   -1 650,9 -3 155,6 

Tagasi makstud kapitalirendikohustused -1 067,4 -716,6 

Kokku   -1 593,3 -3 337,9 

 

 
Intressikulud 

      2012 2011 

Pangalaenudelt   -477,9 -601,7 

Kapitalirendilt   -915,2 -509,1 

Muudelt kohustustelt   -18,5 -12,4 

Muud intressikulud   -2,5 -0,4 

Kokku intressikulu   -1 414,1 -1 123,6 
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Informatsioon laenulepingute kaupa 

Laenu andja Lõpptähtaeg Intressimäär 
Alus- 

valuuta 
Jääk seisuga 

        31.12.2012 31.12.2011 

SWEDBANK   V Vesi 18.01.2018 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+1,2% EUR 328,4 388,4 

SWEDBANK   V Vesi 10.12.2018 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+1,2% EUR 550,1 634,1 

SWEDBANK   V Vesi  17.06.2013 Euro 6 kuu EURIBOR+5% EUR 83,4 36,0 

SWEDBANK   V Vesi 27.06.2013 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+3,5% EUR 346,5 393,4 

SWEDBANK   V Vesi 27.06.2013 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+4,0% EUR 71,6 215,0 

DnB NORD Pank V 
Vesi 30.05.2014 

Euro 6 kuu 
EURIBOR+1,75% EUR 185,0 310,9 

SA KIK   V Vesi      31.12.2028 
Euro 6 kuu EURIBOR+ 
1,75% EUR 1 203,4 1 278,2 

SA KIK   V Vesi 27.08.2028 
Euro 6 kuu EURIBOR 
+1,25% EUR 1 265,0 450,0 

SA KIK   V Vesi KM 
laen 01.08.2013 6% aastas EUR 262,6 0 

SWEDBANK  Haabn. 20.05.2020 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+2,0% EUR 903,1 990,5 

SEB PANK  V Hald. 22.11.2016 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+1,42% EUR 79,3 99,5 

SWEDBANK  V Hald. 20.06.2026 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+0,58% EUR 727,8 758,0 

SWEDBANK V Hald. 20.06.2026 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+0,78% EUR 219,2 228,1 

SWEDBANK  Rannap.  01.07.2013 
Euro 6 kuu                 
EURIBOR+4,0% EUR 4,9 13,4 

SWEDBANK  Rannap. 05.10.2019 
Euro 6 kuu                
EURIBOR+2,0% EUR 119,6 134,3 

SWEDBANK   Vv 30.01.2028 
Euro 6 kuu                 
EURIBOR+0,97% EUR 2 065,4 2 154,7 

SWEDBANK  Vv  07.10.2027 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+0,56% EUR 2 040,7 2 130,4 

NORDEA BANK 
Finland Plc Eesti fil. Vv 14.12.2014 

Euro 6 kuu 
EURIBOR+1,89% EUR 7 476,9  8 243,9  
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Grupil on alates 20. juunist 2011 tähtajaga kuni 17. juuni 2013 avatud arvelduslaenu limiit 
summas 100 tuhat eurot. Seisuga 31.detsember 2012 oli arvelduslaenu limiiti kasutatud 83,4 
tuhat eurot (seisuga 31. detsember 2011 summas 36,0 tuhat eurot). Enne 2012. aasta 
raamatupidamise aastaruande kinnitamist oli pangaga saavutatud kokkulepe arvelduslaenu 
tähtaja pikendamiseks 17. juunini 2014.  
 
Lühiajaline laen SWEDBANK Viimsi Vesi seisuga 31.12.2012 summas 346,5 tuhat eurot 
 tagasimaksetähtaeg saabub 27. juuni 2013. Grupp pidas pangaga läbirääkimisi laenu 
pikendamiseks ning enne 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande kinnitamist oli 
pangaga saavutatud kokkulepe laenu pikendamiseks aastani 2016, laenusumma 
tagasimaksete alguskuupäevaga 27. jaanuar 2014.  

 
Laenude ja kapitalirendilepingute alusvaluutaks on EURO 
Pangalaenude tagatisteks on seatud hüpoteegid kinnistutele ja maale (vt. lisa 9) ning 
kommertspant varadele. Kapitalirendi tingimustel renditud varad on kajastatud lisas 9. 
 
Viimsi Vallavalitsuse konsolideerimisgruppi kuuluvate üksuste laenude tagatiseks panditud 
varad seisuga 31.12.2012 on järgmised: 

1. Tütarettevõtte AS Rannapere Pansionaat poolt Swedbank´ist saadud laenu 
tagatiseks on hüpoteek Viimsi vallas asuvale Kesk tee 1 kinnistule summas 362,7 
tuh. eurot (bilansiline maksumus seisuga 31.12.2012 783,2 tuh. eurot, 31.12.2011 
780,6 tuh. eurot ); 

2. Tütarettevõtte OÜ Viimsi Haldus poolt Swedbank´ist saadud laenude tagatiseks on 
hüpoteek Viimsi vallas asuvale kinnistule Nelgi tee 1 summas 1 620,2 tuh. eurot 
(bilansiline maksumus seisuga 31.12.2012 366,3 tuh. eurot, 31.12.2011 394,9 tuh. 
eurot) ja SEB Pangast saadud laenu katteks on hüpoteek Viimsi vallas asuvale 
kinnistule Leppniidu tee 1 summas 315,7 tuh. eurot (bilansiline maksumus seisuga 
31.12.2012 333,5 tuh. eurot, 31.12.2011 304,7 tuh. eurot); 

3. Tütarettevõtte AS Viimsi Vesi Swedbank´ist 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 
31.12.2012 531,3 tuh. eurot, 31.12.2011 531,3 tuh. eurot); 
DnB Nord Pangast 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 31.12.2012 160,1 tuh. eurot, 31.11.2011 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 31.12.2012 245,7 tuh. eurot, 31.12.2011 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 31.12.2012 7 184,1 tuh. eurot, 31.12.2011 17,9 tuh. eurot) SA Keskkonna 
Investeeringute Keskuse kasuks saadud laenu tagatiseks; 
Harju Maavalitsusele maa järelmaks, mille katteks on seatud hüpoteek maale Harju 
Maavalitsuse kasuks summas 453,8 tuh. eurot (bilansiline maksumus seisuga 
31.12.2012 524,6 tuh. eurot, 31.12.2011 524,6 tuh. eurot); 

4. Tütarettevõtte OÜ Haabneeme Lasteaed Swedbank´ist saadud laenu katteks 
hüpoteek Viimsi vallas asuvale Veere tee 3 kinnistule summas 1 150,4 tuh. eurot 
(bilansiline maksumus seisuga 31.12.2012 1 316,1 tuh. eurot, 31.12.2011 1 415,4 
tuh. eurot). 

5. OÜ Viimsi Haldus on käendanud AS-i Esmar Ehitus 2 laenu Swedbank`is kokku 
summas 3 246,7 tuh. eurot, mille tagatiseks vara pole panditud. 
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Lisa 14. Saadud toetused 

Tuhandetes eurodes 

  2012.aasta tulud       Jääk 31.12.2012.a. 

  Saadud Saadud Sihtfi- Muud Nõuded Lae- Sihtfi- 

  tegevus- sihtfi- nant- toetused 
 

kunud nant- 

  kulude nantsee- seeri-   
 

ette- seeri- 

  siht- rimine mise   
 

maksed mine 

  finant- põhi- amorti-   
 

  (kohus- 

  seeri- vara sat-   
 

  tus) 

  mine soe- sioon   
 

    

    tuseks     
 

    
                

Rahalised 
       sihtfinantseerimised 
       s.h. Kodumaine sihtfinant- 
       seerimine tegevuskuludeks 474,9 0,0 0,0 0,0 5,7 5,1 0,1 

Majandus-ja Kommunikatsiooni- 
       Ministeerium 
       Teede korrashoid talvine 128,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eesti Kooriühing 
       Laulu- ja tantsupeo toetus Püünsi 

Kool 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 
Laulu- ja tantsupeo toetus 
Muusikakool 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika 
Selts 

       Laulu- ja tantsupeo toetus Püünsi 
Kool 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 

Rahvariiete soetamiseks Püünsi Kool 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eesti Kultuurkapital 
       Viimsi IV Jazzpopfesti korralduskulud 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Põllumajanduse Registrite ja  
        Informatsiooni Amet 
       koolipiima toetus 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rahandusministeerium 
       õppelaenu kustutamine 36,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Põllumajandusministeerium 
       Ubinapäeva korraldamine 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Siseministeerium 

       J. Laidoneri mälestusmärgi 
rajamiseks 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Viljandi Maavalitsus 
       ujumise algõpetuse läbiviimiseks 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

lapsehoiutoetus 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
alaealiste mõjutusvahendite 
seadusest 

       tulenevate kohustuste täitmiseks 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ubinapäeva korraldamine 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eesti Kultuurkapital 
       Näitus "Kirovist Kuulini" 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rannarahva Festival 2012 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Näitus "Konksu otsas" 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Näitus "Spirdivedajad ja 
smugeldajad" Lätis 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Haridusprogramm "Teekond põllult 
põske" 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Naissaare raamat II etapp 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Näitus "Naissaare naised" 1,3 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 

Näitus "Paadid randlaste kultuuris" 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Viimsi Vabaõhumuuseumi 
väliekspositsioon 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
mitmekesiste projektide 
korraldamiseks 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

AS A.Le Cog   
      Turundustoetus 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gustav  Adolfi Fond   
      Naissaare raamatu II etapi toetus 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 

Eesti Töötukassa palgatoetus 
       MLA Viimsi Lasteaiad ( Pargi LA ) 0,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus 
        toetus transpordi korraldamiseks 246,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tiigrihüppe SA 
       IKT vahendid õppetööks Viimsi KK 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eesti Noorsootöö Keskus 
       Õpilasmaleva korraldamiskulud 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Õppeinventari soetus Muusikakoolile 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SA Meie Inimesed 

       MLA Viimsi Lasteaiad integr.projekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 

SA Avatud Eesti Fond 
       MLA Viimsi Lasteaiad projekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 

Sotsiaalkindlustusamet 
       täiendavate puhkepäevade toetus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Spordiklubid 
       Tegevustoetus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Välismaine sihtfinantseerimine 
        tegevuskuludeks 67,5 0,0 0,0 0,0 94,6 5,8 69,0 

Põllumajanduse Registrite ja  
        Informatsiooni Ametist 
       koolipiima toetus 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Leadre/Rannarahva festival 2012 14,6 0,0 0,0 0,0 14,6 0,0 0,0 

Naissare retrokaardid 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 

Taru Ülikool   
      Põhjavee uuringud ja veepuhastus-

jaama kiirgusriskide hindamine 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 

SA Archimedes 
       Püünsi Kooli Comeniuse projekt 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Internationella Programkontoet For 
Utbildnings 

       Nordplus Junior projekt Viimsi KK 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SA KredEx 
       Elektriautode tavalaadijad 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

MTÜ Helsinki-Tallinn Euregio 
       Projekt H-Ttransplan 1,9 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 

Fredrikstad Kommune Postboks 
       Nordplus Junior projekt Püünsi PK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 

Varsinais-Suomen Liito  
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FIR-i projekt-Soome (sihtfin.-se 
vähendamine Cursor OY osa) -3,5 0,0 0,0 0,0 69,0 0,0 0,0 

FIR projekti sihtfinantseerimise 
vahendamine 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,0 

Kodumaine sihtfinantseerimine 
       põhivara soetuseks 0,0 286,3 0,0 0,0 93,6 144,2 0,0 

Ettevõtluse arendamise SA 
       Prangli Pk akende vahetus 0,0 6,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 

Naissaare tulekahjupäästevõimekuse 
suurendamine 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kelnase tee 0,0 80,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SA Eesti Terviserajad 
       klindiastangu terviseraja II etapp 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 
      Projekt "Õues on põnev",lasteaedade 

õuestuudiod, loodusõpperajad 0,0 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Siseministeerium 
       Pärnamäe lastemänguväljakud 0,0 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maardu LV 
       Ranna tee jalgrattatee ehitus 0,0 0,0 0,0 0,0 93,0 0,0 0,0 

Viljandi Maavalitsus 
       Kelnase ja Leppneeme sadama 

rekonstrueerimine 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 144,2 0,0 

Mitterahaline sihtfinants. 
       Maa munitsapiliseerimine ja 

ümberhindlus 0,0 63,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skanska EMV AS 
       tänavavalgustusmastid Karulaugu 

teel 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

sademevee kanalistatsioon 
Karulaugu teel 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sotsiaalministeerium 
       2 Mitsubishi elektriautot 0,0 58,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Välismaine sihtfinantseerimine 
       põhivara soetuseks 0,0 4 684,7 0,0 0,0 825,7 150,8 0,0 

Põllumajanduse Registrite ja 
Informatsiooni Amet 

       Projekt LeaderPH Prangli kauplus 0,0 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ettevõtluse arendamise SA 
       Pärnamäe kergliiklustee 0,0 411,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 
      Torustike projekteerimine ja 

ehitamine Viimsi asulates ning 
külades 0,0 4 197,6 0,0 0,0 825,7 150,8 0,0 

Mitterahaline sihtfinants. 
       CO2 rahalised vahendid 
       Leppneeme LA küttesüsteemi 

korrast. 0,0 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SA Rannapere Sotsiaalkeskuse 
soojussõlme renoveerimine 0,0 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Välisabi kaasfinantseerimine 
tegevuskuludeks 9,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 
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Põllumajanduse Registriste ja 
Informatsiooni Amet 

       Projekt LeaderPH Prangli kauplus 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rannarahva Festival 2012 3,7 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 

Naissaare retrokaardid 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 

Tartu Ülikool 
       

Põhjavee uuringud ja veepuhastus-
jaama kiirgusriskide hindamine 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 

Confedera Tion Des MJC De France 
       seminar Lyonis "Youth in Motion" 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Muud mittesihtotstarbelised 
       toetused 0,0 0,0 0,0 2 302,8 0,0 0,0 0,0 

Riigieelarvest toetusfondi vahendid: 
       hariduskuludeks 0,0 0,0 0,0 2 197,4 0,0 0,0 0,0 

toimetulekutoetuseks 0,0 0,0 0,0 38,7 0,0 0,0 0,0 

väikesaarte toetuseks 0,0 0,0 0,0 38,6 0,0 0,0 0,0 

sotsiaaltöö arendamiseks 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 

registritoiminguteks 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

Kohalike omavalitsuste vahelised 
toetused: 

       Keila Linnavalitsus 
       raamatukogude raamatud ja teavikud 0,0 0,0 0,0 22,3 0,0 0,0 0,0 

        KOKKU SAADUD TOETUSED 551,4 4 971,0 0,0 2 302,8 1 025,2 305,9 69,1 

       2012. aastal saadi toetusi kokku summas 7 825,2 tuh. eurot. 
Aruandeperioodil vähendati saadud välismaise sihtfinantseerimise nõuet  3,5 tuh. euro võrra 
seoses FIR projekti partneri lõpparuande kulude abikõlbmatuks tunnistamisega samas 
summas. Seoses sellega oli vajalik Viimsi Vallavalitusel kui juhtpartneril vähendada samuti 
sihtfinantseerimise kohustust  partneri Cursor OY vastu summas 3,5 tuh. eurot. 
Bilansivälise nõudena on kajastatud EAS toetus Naissaare klubihoone ehituse projektile 
summas 15,7 tuh. eurot ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse  lasteaedade projektile 
„Õues on põnev“ summas 20,8 tuh. eurot. Projektid lõppevad 2013. aastal. 
2011. aastal bilansiväliseid nõuded puudusid. 
 
Võrdlustabel 2011.aasta kohta 

  2011.aasta tulud       Jääk 31.12.2011.a. 

  Saadud Saadud Sihtfi- Muud Nõuded Lae- Sihtfi- 

  tegevus- sihtfi- nant- toetused 
 

kunud nant- 

  kulude nantsee- seeri-   
 

ette- seeri- 

  siht- rimine mise   
 

maksed mine 

  finant- põhi- amorti-   
 

  (kohus- 

  seeri- vara sat-   
 

  tus) 

  mine soe- sioon   
 

    

    tuseks     
 

    

Rahalised 
       sihtfinantseerimised 
       s.h.Kodumaine sihtfinant- 
       seerimine tegevuskuludeks 459,2 0,0 0,0 0,0 4,4 7,3 0,0 

Majandus-ja Kommunikatsiooni- 
       Ministeerium 
       Teede korrashoid talvine 92,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Eesti Kooriühing 
       Laulu- ja tantsupeo toetus Püünsi 

Kool 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 
Laulu- ja tantsupeo toetus 
Muusikakool 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika 
Selts 

       Laulu- ja tantsupeo toetus Püünsi 
Kool 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 

Eesti Kultuurkapital 
       Viimsi Jazzpopfest 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SA Rannarahva Muuseum ürituste ja 
näituste korraldamine 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kultuuriministeerium 
       SA Rannarahva Muuseum ürituste ja 

näituste korraldamine 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Põllumajanduse Registrite ja  
        Informatsiooni Ametilt 
       koolipiima toetus 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rahandusministeeriumist 
       õppelaenu kustutamine 48,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Harju Maavalitsuselt 
       ujumise algõpetuse läbiviimiseks 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

lapsehoiutoetus 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
alaealiste mõjutusvahendite 
seadusest 

       tulenevate kohustuste täitmiseks 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 

muu vaba aeg 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eesti Töötukassa palgatoetus 
       Vallavalitsus (palgatoetus, 

juhandamistasu) 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

MLA Viimsi Lasteaiad  1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SA Rannarahva Muuseum 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse 
       toetus transpordi korraldamiseks  241,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0      0,0  

Tiigrihüppe SA 
       Lego Mindstorm NXT Viimsi Kk 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SA Tallinn 2011 

       SA Rannarahva Muuseum ürituste ja 
näituste korraldamine 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ettevõtluse Arendamise SA 
       Prangli Koolihoone akende vahetus 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Naissaare sadam 3,3 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 
       Kodukoha lindude tutvustus Püünsi K 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SA Rannarahva Muuseum 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SA Meie Inimesed 
       MLA Viimsi Lasteaiad integr.projekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 

SA Avatud Eesti Fond 
       MLA Viimsi Lasteaiad projekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 

Harjumaa Pensioniamet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
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Välismaine sihtfinantseerimine 

        tegevuskuludeks 229,1 0,0 0,0 0,0 176,8 28,1 0,0 

Põllumajanduse Registrite ja  
        Informatsiooni Ametist 
       koolipiima toetus 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SA Archimedes 
       Püünsi Kooli Comeniuse projekt 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 

Pargi lasteaed Comeniuse projekt 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Internationella Programkontoet For 
Utbildnings 

       Nordplus Junior projekt Viimsi KK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,9 0,0 

Tallinna Keskkonnaamet 

       Projekt TRaCit POWER 73,7 0,0 0,0 0,0 49,4 0,0 0,0 

Projekt POWER Interregional 
Programme TrIsCo 13,2 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 

Varsinais-Suomen Liito  
       FIR-i projekt-Soome 29,2 0,0 0,0 0,0 29,2 0,0 0,0 

Maardu LV 
       Pärnamäe kergliiklustee 92,4 0,0 0,0 0,0 92,4 0,0 0,0 

Kodumaine sihtfinantseerimine 
       põhivara soetuseks 0,0 84,5 36,1 0,0 16,9 0,0 350,9 

Viimsi Vesi torustikud 0,0 0,0 36,1 0,0 0,0 0,0 350,9 

Ettevõtluse arendamise SA 
       Prangli Pk akende vahetus 0,0 10,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 

Naissaare sadam 0,0 25,5 0,0 0,0 15,7 0,0 0,0 

Mitterahaline sihtfinants. 
       Maa ümberhindlus 0,0 48,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Välismaine sihtfinantseerimine 
       põhivara soetuseks 0,0 465,4 424,3 0,0 1 860,4 0,0 12 249,5 

EL Ühtekuuluvusfond 
       veemajanduse rekonstrueerimine 0,0 0,0 424,3 0,0 1 395,0 0,0 12 249,5 

Maardu LV 
       Pärnamäe kergliiklustee 0,0 465,4 0,0 0,0 465,4 0,0 0,0 

 

Välisabi vahendamine tegevus- 
       kuludeks 294,5 0,0 0,0 0,0 241,6 0,0 0,0 

Varsinais-Suomen Liito  
       FIR-i projekt-Soome 294,5 0,0 0,0 0,0 241,6 0,0 0,0 

Muud mittesihtotstarbelised 
       toetused 0,0 0,0 0,0 2 151,5 0,0 0,0 0,0 

Riigieelarvest toetusfondi vahendid: 
       hariduskuludeks 0,0 0,0 0,0 2 045,1 0,0 0,0 0,0 

toimetulekutoetuseks 0,0 0,0 0,0 39,7 0,0 0,0 0,0 

väikesaarte toetuseks 0,0 0,0 0,0 36,8 0,0 0,0 0,0 

sotsiaaltöö arendamiseks 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 

Kohalike omavalitsuste vahelised 
toetused: 

       Keila Linnavalitsus 
       raamatukogude raamatud ja teavikud 0,0 0,0 0,0 21,7 0,0 0,0 0,0 

KOKKU SAADUD TOETUSED 982,8 549,9 460,4 2 151,5 2 300,1 35,4 12 600,4 

2011.a. saadud toetusi kokku 4 144,6 tuh. eurot 
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Lisa 15. Tulu kaupade ja teenuste müügist 

tuhandetes eurodes 
 

  2012 2011 

Tulu muudelt majandusaladelt 2 063,9 2 372,5 

Tulud haridusalasest tegevusest  781,7 749,2 

Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 503,3 452,6 

Üüri ja renditulud 319,7 334,2 

Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 150,3 125,5 

Riigilõivud 40,3 28,9 

Muu toodete ja teenuste müük 20,1 378,6 

Õiguste müük 2,7 1,0 

Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud 1,7 1,1 

Kokku kaupade ja teenuste müük 3 883,7 4 443,6 

 

 

Lisa 16. Muud tulud 

tuhandetes eurodes 

 

  2012 2011 

Kohtueraldisega seotud tulud (Lisa 12) 188,4 0,0 

Tulud loodusressursside kasutamisest (Lisa 4) 57,2 43,0 

Muud tulud 44,3 34,7 

Kasum varude müügist 42,9 4,1 

Kasum põhivara müügist  29,6 47,9 

Trahvid  18,3 7,8 

Saastetasud (Lisa 4) 15,3 27,4 

Sunniraha ja tulud asendustäitmisest 8,1 186,9 

Kindlustushüvitised 0,9 0,0 

Kokku muud tulud 405,0 351,8 

 

Lisa 17. Antud toetused 

tuhandetes eurodes 
 
 

 
2012 2011 

Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele -663,8 -592,4 

sh. peretoetused ( sünnitoetused, lapse koolitoetused) -451,2 -371,8 

Toimetulekutoetused -36,1 -43,1 

Toetused vanuritele -84,5 -80,7 

Matusetoetused -5,0 -5,7 

Toetused puuetega inimestele ja hooldajatele -39,2 -41,5 

Muud sotsiaaltoetused -34,5 -36,8 

Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks -13,3 -12,8 

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks -768,4 -626,0 

sh. MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskusele Viimsi valla 
ühistranspordi korraldamiseks -400,0 -278,2 

MTÜ Prangli Saare Külaühing -7,7 -8,3 
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  Lisa 17 järg 

MTÜ Tammneeme Külaselts -7,1 0,0 

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu -6,4 0,0 

MTÜ Tartu Suveteatri Selts -42,0 0,0 

SA Viimsi Keskkooli Fond -4,1 0,0 

International Teatching Services OÜ -11,5 0,0 

FIE perearstid- tegevuse toetuseks -7,0 -7,7 

MTÜ Prangli Saare Talurahvamuuseumi Selts 0,0 -0,6 

Toetused kultuuriürituste läbiviimiseks ja noorsootööks -5,1 -1,6 

Valla arengukava ja projektide toetuseks 0,0 -61,4 

Sotsiaalhoolekanne, Viimsi Invaühing -5,5 -5,8 

Üritus "Kaunis kodu" -0,1 -1,9 

Usuasutused -8,5 0,0 

Erinevad spordiklubid ja MTÜ nn. pearaha alusel -263,4 -260,5 

Välisabi vahendamine tegevuskuludeks 0,0 -294,5 

Projekt " Friendly Island Routes" 0,0 -294,5 

Tagasi nõutud välismaine sihtfinantseerimine 
tegevuskuludeks 3,5 0,0 

Projekt " Friendly Island Routes" 3,5 0,0 

Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -5,4 -60,7 

Maanteeamet 0,0 -51,0 

Külaseltsid -1,4 -9,2 

Huvikeskus -4,0 -0,5 

Liikmemaksud -49,9 -28,9 

sh. kohalikele omavalitsusliitudele -40,5 -25,1 

Muud liikmemaksud -2,7 -0,4 

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus -6,7 -3,4 

Mittesihtotstarbeline finantseerimine -280,1 -282,4 

sh. MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus -1,0 -3,4 

Valla arengukava -2,1 -5,3 

MTÜ Viimsi Huvikeskus -161,6 -149,8 

Viimsi Noortekeskus -50,1 -50,1 

Piirkondlikud spordiüritused   -3,7 -3,8 

Prangli Tervishoiupunkt ja Viimsi Haigla -25,6 -25,6 

Usuasutused -6,4 -6,4 

Viimsi Pensionäride Ühendus -7,4 -6,0 

Külaseltsid -15,0 -4,1 

Toetused kultuuriürituste läbiviimiseks ja noorsootööks -3,9 -17,2 

MTÜ Prangli Saare Külaühing -0,3 0,0 

Konkursi "Kaunis Kodu" läbiviimiseks -1,6 0,0 

Viimsi Sulgpalliklubi -0,8 0,0 

MTÜ Kindral Laidoneri Selts -0,6 0,0 

Kohalikule omavalitsusliidule ühisüritusteks 0,0 -10,7 

Kokku antud toetused -1 764,1 -1 884,9 

 
31.12.2012 seisuga on tehtud ettemakseid tegevuskulude sihtfinantseerimiseks 
kultuuriürituste läbiviimiseks ja noorsootööks, mille tegevused lõpevad 2013. aastal, 
kogusummas 21,7 tuh. eurot. 2011. aastal oli vastav summa 41,4 tuh. eurot (lisa 5).  
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Lisa 18. Tööjõukulud 

tuhandetes eurodes 

 

       Tegevusvaldkond 2012   2011   

  
 

  Töötajate Töötasu  Töötajate Töötasu 

      arv kulud arv kulud 

Haridus 
  

324,21 -2 901,2 313,44 -2 782,9 

Vallavalitsus 
 

54,08 -827,9 50,95 -732,4 

Elamu-ja kommunaalmajandus 43,15 -603,7 46,41 -578,0 

Vaba aeg, kultuur 
 

47,3 -336,5 44,93 -314,4 

Tervishoid-ja sots. teenused 24 -230,6 23,32 -230,1 

Ajutised töölepingud                0,0 -134,4           0,0 -156,0 

Volikogu 
  

2,76 -40,9 2,64 -42,9 

Avalik kord ja julgeolek (politsei) 2,33 -3,6 1,00 -4,8 

Koosseisuvälised töötasud 0,7 -8,3 4,31 -39,8 

Kokku töötajate arv ja töötasukulud 498,53 -5 087,1 487,00 -4 881,3 

              

Erisoodustused   2012 2011 
  Isikliku sõiduvahendi kasutamise hüvitis -36,2 -33,6 
  Õppelaenude kustutamine -21,6 -29,0 
  Muud erisoodustused -9,7 -9,0 
  Esindus-ja vastuvõtukulud -1,2 -1,5 
  Toitlustuskulud ja toiduraha hüvitised -0,8 -0,5 
  Tervise kontroll 

 
-0,2 0,0 

  Muud sõidukulud   -0,5 -0,5 
  Kokku erisoodustused -70,2 -74,1 
  

       Maksud-ja sotsiaalkindlustusmaksud     
  Sotsiaalmaks töötasudelt -1 667,9 -1 607,6 
  Sotsiaalmaks erisoodustustelt -30,3 -32,5 
  Tulumaks erisoodustustelt -19,3 -20,7 
  Töötuskindlustusmaksed -67,6 -66,5 
  Kokku maksud ja sots. 

kindlustusmaksed -1 785,1 -1 727,3 
  

       Tööjõukulude kapitaliseerimine     
  Tööjõukulu kapitaliseerimine 29,5 9,8 
  Sotsiaalmaksu kapitaliseerimine 9,7 3,2 
  Töötuskindlustusmaksu kapitaliseerimine 0,4 0,1 
  Kokku tööjõukulu kapitaliseerimine 39,6 13,1 
  

       TÖÖJÕUKULUD KOKKU: -6 902,8 -6 669,6 
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Lisa 19. Majandamiskulud ja muud kulud 

tuhandetes eurodes 
 

A Majandamiskulud 
    2012 2011 

Rajatiste majandamiskulud -2 120,2 -2 020,8 

Õppevahendite ja koolituse kulud  -2 164,6 -1 908,8 

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud -468,8 -357,8 

Administreerimiskulud -573,7 -439,5 

Sõidukite majandamiskulud -498,4 -490,9 

Üürile ja rendile antud kinnistute, hoonete, ruumide 
majandamiskulud -830,1 -731,9 

Uurimis- ja arendustööd -122,5 -166,4 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud -201,1 -164,5 

Toiduained ja toitlustusteenused -180,9 -171,5 

Inventari majandamiskulud -151,1 -100,5 

Sotsiaalteenused -113,1 -104,9 

Koolituskulud -78,0 -104,7 

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud -107,1 -138,9 

Mitmesugused majanduskulud -99,7 -183,4 

Töömasinate ja seadmete majandamiskulud -25,2 -26,4 

Teavikute ja kunstiesemete kulud -37,0 -36,0 

Meditsiini-ja hügieenikulud -21,8 -19,3 

Lähetuskulud -42,3 -30,7 

Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud (vt lisa 8) 0,0 -0,1 

Eri-ja vormiriietus -16,4 -17,8 

Muu erivarustus ja materjalid -12,4 -3,5 

Kokku majandamiskulud -7 864,4 -7 218,3 

 
B Muud kulud 

  Maksu-, lõivu- ja trahvikulud 2012 2011 

Käibemaksukulu põhivara soetuselt -690,2 -433,6 

Käibemaksukulu tegevuskuludelt -762,2 -666,3 

Loodusressursside kasutamise- ja saastetasud -100,0 -225,3 

Ettevõtte tulumaks -7,8 -36,8 

Maamaks -19,6 -20,1 

Riigilõivud -3,1 -11,6 

Kokku maksu-, lõivu-ja trahvikulud -1 582,9 -1 393,7 

      

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded -32,6 -20,4 

      

Muud tegevuskulud     

Muud kulud (ebatavalised kulud) -4,4 0,0 

Kahjutasud, viivised (v.a. maksuintressid ja finantskulud) -9,1 -3,4 

Kokku muud tegevuskulud -13,5 -3,4 

      

Kokku muud kulud -1 629,0 -1 417,5 

 
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: 
 



Viimsi Vallavalitsus   Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2012 

Vallavanem H. Oravas 
/digitaalselt allkirjastatud/ 

83 

    2012     2011   

  Muu  Transpordi Kokku Muu  Transpordi Kokku 

  inventar vahendid   inventar vahendid   

Rendikulu kasutusrendi-             

lepingutelt aruandeaastal -40,4 -67,6 -108,0 -40,8 -69,5 -110,3 

Rendikulu katkestamatutelt             

kasutusrendilepingutelt             

tulevastel perioodidel, sh. -1 049,7 -185,8 -1 235,2 -1 090,9 -176,7 -1 267,6 

Järgm.maj.aasta -40,4 -44,0 -84,4 -41,4 -46,5 -87,6 

1.kuni 5.aastat -161,5 -108,1 -269,6 -161,6 -126,8 -288,4 

üle 5 aasta -847,8 -33,4 -881,2 -888,2 -3,4 -891,6 

 

Lisa 20. Tehingud seotud osapooltega 

Tuhandetes eurodes 
 
1. Tehingud tegev-ja kõrgema juhtorgani liikmetega seotud ettevõtetega 

Aasta Tulud Kulud Nõuded Kohustused 

2012 127,6 4192,1 7,8 1569,7 

2011 111,0 4252,7 23,0 2324,1 

 
Tehingud on toimunud turuhinnas. 
 
Seotud osapoolte vastu olevate nõuete osas ei ole 2012. aastal nii nagu ka 2011. aastal 
moodustatud allahindlusi. 
 
2.Konsolideerimisgrupi tegev-ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasud ja 
soodustused 

    Konsolideerimisgrupi tegev-ja Tasude kogusumma 

   kõrgema juhtkonna keskmine     (tuhandetes eurodes)  

   arv (taandatud täistööajale)  

    2012 2011 2012 2011 

Volikogu liikmed 1,61 1,64 21,4  22,3 

Vallavalitsuse liikmed 4,58 4,67 141,1 132,8 

Asutuste juhid 4,00 4,58 49,2  48,1 

Nõukogude liikmed 10,00 5,00 18,8    7,7 

Juhatuste liikmed 12,00 10,00 132,1 113,3 

            

Kokku   32,19 25,89 362,6 324,2 

 
2012. aastal oli konsolideerimisgrupi nõukogu liikmete üldarv  34 liiget, kellest  tasu said 10 
nõukogu liiget. 
2011. aastal oli konsolideerimisgrupi tütarettevõtete nõukogu liikmete üldarv 29 liiget, kellest 
tasu said 5 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 2012. aastal oli kokku 14,1 tuh. eurot (2011. aastal 15,3 tuh. 
eurot). 2012. aastal moodustati pikaajaline eraldis 12 kuutasu ulatuses kokku summas 26,4 
tuh. eurot ( lisa 12) hüvitise tarbeks, mis kaasneks tütarettevõtte AS Viimsi Vesi juhatuse 
liikmega teenistuslepingu ennetähtaegsel lõpetamisel. 
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2011. aastal maksti Volikogu 12.04.2011.a. otsuse nr 23 alusel abivallavanemale seoses 
ametist lahkumisega tulemusliku töö eest tasu 1 kuu ametipalga ulatuses kokku 1,7 tuh. 
eurot, 2012. aastal lahkumishüvitisi ei makstud. 
 
Grupi tegevjuhtkonna liikmetele antavaks erisoodustuseks oli 2012. a. sõiduautode 
kasutamine summas 18,3 tuh. eurot, millelt arvestati Maksu- ja Tolliametile erisoodustuse 
maksud kokku summas 12,5 tuh. eurot. 2011. aastal oli see vastavalt 21,0 tuh. eurot ja 
erisoodustuse maksud 14,4 tuh. eurot.  
 
Viimsi valla konsolideerimisgrupil kaasneks tütarettevõtete juhatuse liikmete 
teenistuslepingute lõppemisel lahkumishüvitise maksmise kohustused kokku summas 59,4 
tuhat eurot. 
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Lisa 21. Viimsi Vallavalitsuse konsolideerimata finantsaruanded 

Viimsi Vallavalitsuse (konsolideerimata) BILANSS  
  tuhandetes eurodes 
  VARAD 31.12.2012 31.12.2011 1.01.2011 

KÄIBEVARA 
  

 
Raha ja pangakontod 2 858,8 2 776,5 3 758,5 

Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 1 490,1 1 386,4 1 384,6 

Muud nõuded ja ettemaksed 417,9 1 292,4 529,7 

Varud 8,3 12,8 17,3 

Käibevara kokku 4 775,1 5 468,1 5 690,1 

PÕHIVARA 
   Osalused sihtasutustes ja 

mittetulundusühingutes 15,3 15,3 15,3 

Osalus tütar-ja sidusettevõtetes 11 525,2 9 693,7 8 735,9 

Pikaajalised finantsinvesteeringud 0,4 0,4 0,4 
Pikaajalised maksu-, trahvi-, 
lõivunõuded 5,5 1,2 3,1 

Pikaajalised muud nõuded  0,0 0,0 95,9 

Kinnisvarainvesteeringud 199,8 199,8 199,8 

Materiaalne põhivara 40 836,5 40 665,5 38 047,2 

Immateriaalne põhivara 0,0 1,4 3,4 

Põhivara kokku 52 582,7 50 577,3 47 101,0 

    VARAD KOKKU 57 357,8 56 045,4 52 791,1 

    KOHUSTUSED JA NETOVARA 
   LÜHIAJALISED KOHUSTUSED 
   Võlad hankijatele 553,4 857,2 418,5 

Võlad töövõtjatele 687,6 677,1 622,2 

Eraldised 6,1 202,0 204,4 
Muud kohustused ja saadud 
ettemaksed 541,6 587,0 534,6 

Laenukohustused 1 556,1 3 336,6 3 463,6 

Lühiajalised kohustused kokku 3 344,8 5 659,9 5 243,3 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED 
   Võlad hankijatele 179,2 169,1 0,0 

Muud kohustused ja saadud 
ettemaksed 7,1 0,0 0,0 

Laenukohustused 22 213,3 22 595,0 25 801,4 

Pikaajalised kohustused kokku 22 399,6 22 764,1 25 801,4 

NETOVARA 
   Reservid 0,1 0,1 0,1 

Eelmiste perioodide akumuleeritud 
tulem 28 828,3 24 750,0 21 746,3 

Aruandeperioodi tulem 2 785,0 2 871,3 0,0 

Netovara kokku 31 613,4 27 621,4 21 746,4 

    KOHUSTUSED JA NETOVARA 
KOKKU 57 357,8 56 045,4 52 791,1 
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Viimsi Vallavalitsuse (konsolideerimata) TULEMIARUANNE  

  tuhandetes eurodes 
  

   

 
2012 2011 

   Tegevustulud 
  Maksutulud 16 360,5 15 337,6 

Riigilõivud 41,8 29,7 

Saadud toetused 3 556,0 3 643,3 

Tulud kaupade ja teenuste müügist 1 009,0 959,4 

Muud tulud 315,7 151,8 

Tegevustulud kokku 21 283,0 20 121,8 

   Tegevuskulud 
  Tööjõukulud -5 613,0 -5 412,8 

Majandamiskulud -6 488,0 -6 052,7 

Antud toetused -2 273,5 -2 197,0 

Muud kulud -1 458,7 -1 119,1 

Põhivara amortisatsioon -1 415,5 -1 477,5 

Tegevuskulud kokku -17 248,7 -16 259,1 

   Tegevustulem 4 034,3 3 862,7 

   Finantstulud-ja kulud 
  Intressikulu -1 243,3 -933,7 

Intressitulu 3,5 22,5 

Tulem osalustelt -10,0 -165,3 

Muud finantstulud-ja kulud 0,5 85,1 

Finantstulud-ja kulud kokku -1 249,3 -991,4 

   Aruandeperioodi tulem 2 785,0 2 871,3 
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Viimsi Vallavalitsuse (konsolideerimata) RAHAVOOGUDE ARUANNE 

  tuhandetes eurodes 
  

 
2012 2011 

Rahavood põhitegevusest 
  Tegevustulem 4 034,3 3 862,7 

   Korrigeerimised: 
  Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 1 415,5 1 477,5 

Käibemaksukulu põhivara soetuselt 686,6 433,6 

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -752,3 -549,9 

Kasum/kahjum põhivara müügist -14,7 -45,2 

Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 19,9 70,7 

Korrigeeritud tegevustulem 5 389,3 5 249,4 

Käibevarade netomuutus 272,8 -230,2 

Kohustuste netomuutus -212,2 -40,9 

   

Kokku rahavood põhitegevusest 5 449,9 4 978,3 

   Rahavood investeerimistegevusest 
  Materiaalse-ja immateriaalse põhivara soetus -2 490,1 -783,7 

Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 1 110,6 18,8 

Laekunud põhivara müügist 146,2 120,6 

Tasutud  sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -19,4 -19,7 

Tasutud osaluse soetamisel  -717,0 -1 123,1 

Laekunud finantstulud 
 

  
 

17,5 94,0 

Kokku rahavood investeerimistegevusest  -1 952,2 -1 693,1 

   Rahavood finantseerimistegevusest 
  Laenude tagasimaksed -945,9 -2 467,1 

Kapitalirendi tagasimaksed -1 216,3 -866,4 

Makstud intressid -1 253,2 -933,7 

Kokku rahavood finantseerimistegevusest  -3 415,4 -4 267,2 

   Puhas rahavoog 82,3 -982,0 

   Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul  2 776,5 3 758,5 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 2 858,8 2 776,5 

Raha ja selle ekvivalentide muutus 82,3 -982,0 
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Viimsi Vallavalitsuse (konsolideerimata) NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE  
Tuhandetes eurodes 
 

   Kassareserv Akumuleeritud tulem Kokku 

Saldo seisuga 31.12.2010 0,1 22 051,1 22 051,2 

Vigade korrigeerimine   -304,8 -304,8 

Saldo seisuga 01.01.2011 0,1 21 746,3 21 746,4 

Põhivara ümberhindlus   3 003,7 3 003,7 

Aruandeaasta tulem   2 871,3 2 871,3 

saldo seisuga 31.12.2011  0,1 27 621,3 27 621,4 

Põhivara ümberhindlus   82,7 82,7 

Arvestuspõhimõtete muudatus   1 124,3 1 124,3 

Aruandeaasta tulem   2 785,0 2 785,0 

saldo seisuga 31.12.2012  0,1 31 613,3 31 613,4 

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

 

Lisa 22. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta 

 
Viimsi valla 2012. a. eelarve täitmine oli edukas. Eelarvesse planeeritud tulud ületati 451,2 
tuh. euro võrra (2011. aastal 161,3 tuh. eurot) ja kulude plaanist hoiti kokku 165,3 tuh. eurot 
(2011. aastal 1 239,6 tuh. eurot) vaatamata aruandeaasta sees tehtud eelarve muudatustele. 
Eelarve on jaotatud neljaks osaks: tulud, kulud, investeerimistegevus ja 
finantseerimistehingud.  
 
Tulud 
2012. aasta eelarve võeti vastu 24. jaanuaril 2012 ja tulude maht oli vastuvõtmise hetkel 
17 064,6 tuh. eurot. Eelarve tuludes ei olnud sellel hetkel veel riigieelarve eraldisi 
tasandusfondist ega ministeeriumide sihtotstarbelisi eraldisi, millede lisamisel hiljem eelarve 
tuludesse kujunes eelarve täpsustatud mahuks 19 989,7 tuh. eurot. 
Algselt kinnitatud eelarve tulude maht kasvas seega 2 925,1 tuh. euro võrra ehk 15%.   
Eelarve tulude plaanis olid suuremad tulud järgmised: 

 tulumaks 14 121,6 tuh. eurot; 

 maamaks 1 900,0 tuh. eurot; 

 toetusfond 2 232,2 tuh. eurot; 

 muud saadud toetused tegevuskuludeks 684,6 tuh. eurot. 
Tulude ülelaekumise peamiseks allikaks oli tulumaks, mida laekus kokku 14 355,2 tuh. eurot 
(2011. aastal laekus 13 403,2 tuh. eurot). Eelarve koostamise käigus arvestati 
tagasihoidlikuma laekumise kasvuga ning eesmärgiks võeti võimalikult riskivaba plaan. 
Mõnede tulude laekumine jäi siiski ka alla planeeritu. Eelarve plaanist jäi tegelik laekumine 
väiksemaks näiteks saastetasude ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitise laekumistel, mis 
laekusid 79,2% ulatuses ja maamaksu laekumisel, mis laekusid planeeritust 97,9 % ulatuses.  
Võib öelda, et valla 2012. aasta tulude prognoos oli koostatud vastavalt majanduslikule 
olukorrale vajaliku reserviga ja tulude laekumine ületas planeeritud laekumisi kokku 2,3 %. 
 
Kulud 
24. jaanuaril 2012. aastal eelarve vastuvõtmisel oli eelarve kulude maht kokku 12 795,7 tuh. 
eurot (2011. aastal 15 948,8 tuh. eurot). Aruandeaasta eelarve kulud ei ületanud sama aasta 
eelarve tulusid. Sellel hetkel ei olnud eelarve kuludesse arvestatud riigieelarve toetusfondi 
eraldised, mis valdavalt läksid valla haridusasutustele ning kulude proportsioonid said õige 
vahekorra alles nende eraldiste lisamisega.  
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Peale mitut eelarve muutmist oli 2012. aasta kulude eelarve kokku 15 227,7 tuh. eurot. 
Tegelik täitmine oli aasta lõpuks 15 062,4 tuh. eurot, ehk 98,9 %, seega hoiti kokku 1,1 % 
kulusid. Vajalik aastavahetuse jääk loodeti saada kulude kokkuhoiust ja see ka saavutati – 
2,9 milj. eurot. Aastavahetuse 2012/2013 vaba jääk oli 2 858,8 tuh. eurot. 
Valdkondade lõikes olid eelarve kulude täitmise protsendid erinevad. Ülekulud olid politsei-, 
valve- ja päästeteenuse, keskkonnakaitse ning haridusevaldkonnas, kuid see ei mõjutanud 
eelarve kulude üldist kokkuhoidu, kuna paljudes valdkondades nagu üldised valitsussektori 
teenused, majandusvaldkond ja sotsiaalne kaitse saavutati oluline kulude kokkuhoid. 
Enamuse valdkondade eelarvete täitmised jäid aasta kokkuvõttes alla 100%. 
Valdkondadesiseselt olid tegevusalade täitmise protsendid väga erinevad.  
Üldiste valitsussektori teenuste valdkonnas oli eelarve kokkuhoid suuremal määral tingitud 
rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevusaladel (laenude tagasimaksed, intressid). 
Kokkuhoid saavutati ka vallavalitsuses ja –volikogus. Valdkonna eelarve täitmine oli 93,5% 
Avaliku korra ja julgeoleku valdkonnas kulus raha tegelikult planeeritust rohkem 0,2 tuh. 
eurot, mis oli tingitud politsei ja päästeteenistuse planeerimata kuludest. Valdkonna eelarve 
täitmine oli 100,4 %. 
Majanduse valdkonnas saavutati oluline kulude kokkuhoid 111,9 tuh. eurot ning kulude 
eelarve täitmine oli kokku 96,3%. Peamine kokkuhoid oli veetranspordi tegevusalal. 
Keskkonnakaitse valdkonna eelarve täitmine oli 120,1 %, mis oli tingitud ülekuludest  
heitveekäitluse tegevusalal. Ülejäänud keskkonnakaitse tegevusaladel saavutati kulude 
kokkuhoid. 
Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonna eelarve täitmine oli 90,8 % ning kokkuhoid 
saavutati kõikidel tegevusaladel.  
Tervishoiu valdkonnas oli kulude eelarve täitmine 95,3%. 
Kultuuri, spordi ja vaba-aja valdkonna eelarve täitmine oli 99,7 %. Väike ülekulu oli ainult 
sporditegevuses (täitmine 102,3 %) ning kulude olulisem kokkuhoid ringhäälingu ja 
kirjastamisteenustes (täitmine 92,8 %). Ülejäänud tegevusaladel jäid kulud eelarve 
piiridesse. 
Haridus, noorsootöö valdkonna kulude osa oli eelarves kõige suurem, moodustades üle 
poole kogu eelarves olevatest vahenditest. Valdkonna eelarve täitmine oli 101,3 %. Kulud 
ületasid plaaneritut eelhariduses ( täitmine 101,5% ) ja gümnaasiumis ( täitmine 102,5 %), 
kuid algkoolide ja põhikoolide tegevusaladel saavutati kulude kokkuhoid ( täitmine vastavalt 
94,7 % ja 86,1 % ).  
Sotsiaalse kaitse valdkonna eelarve täitmine oli 82,4 % ning ülekulu ei esinenud ühelgi 
valdkonna tegevusalal. 
Valla eelarve kulude täitmine õnnestus hoida kontrolli all. Kuigi aasta alguses kinnitatud 
eelarvet korrigeeriti, olid see põhjendatud ja kooskõlas eelarve seletuskirjaga.  
Valla arengukavas võetud kohustused 2012. aastaks suures osas ka täideti.  
Investeerimistegevus 
Kokku investeeriti 2012. aastal 2 889,8 tuh. eurot, eelarvet ületati 240,2 tuh. euro võrra 
(täitmine 109,1 %). Planeeritust oluliselt vähem laekus põhivara müügist 45,6 tuh. eurot 
(täitmine 9,1%). Samas saadi põhivara soetuseks 70,9 tuh. eurot planeeritust rohkem 
sihtfinantseerimise vahendeid ( täitmine 106,1 %).  Seoses laenupuhkusega vähenesid laenu 
ja kapitaliliisingu intressikulud 172,2 tuh. euro võrra. Osalusi soetati vastavalt eelarvele 717,0 
tuh. euro eest   (suurendati AS Viimsi Vesi aktsiakapitali 717,0 tuh. euro võrra). Põhivara 
soetati 2 136,1 tuh. euro eest. 
Finantseerimistehingud 
Laenu ja kapitaliliisingu  tagasimaksed vähenesid seoses laenupuhkusega. Vastav muudatus 
viidi sisse ka eelarvesse - esialgne eelarve 4 750,5 tuh. eurot ja lõplik eelarve 2 894,1 tuh. 
eurot. Kokku maksti 2012. aastal laenu ja kapitaliliisingu makseid summas 2 406,4 tuh. eurot. 
Likviidsed varad suurenesid 2012. aastal 82,3 tuh. eurot. 
2012/2013 aastavahetuse vabaks jäägiks kujunes 2 858,8 tuh. eurot. 
Viimsi vallavalitsus on kohustuste tasumisel kinni pidanud 2009. aasta detsembris kinnitatud 
finantsplaanist aastateks 2010-2014 ja 2012. aasta oktoobris kinnitatud Viimsi valla 
eelarvestrateegiast aastateks 2013-2016. 
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Reservfondi täitmise aruanne 

tuhandetes eurodes 
 

tegevusala Eraldiste selgitused 
Reservfondist 
kulutamiseks   

kood 
 

eraldatud kulutatud 

        

011121 Advokaadibüroo Maria Mägi OÜ arve nr.2 03.01.2012, 
õigusabikulud 0,9 0,9 

011121 Advokaadibüroo Concordia OÜ arve nr.20120137 
29.02.2012, õigusabikulud 6,6 6,6 

011121 Advokaadibüroo Aavik & Partnerid OÜ arve nr.120246-EV 
12.03.2012, õigusabikulud 0,3 0,3 

011121 Maria Mägi Advokaadibüroo OÜ arve nr.112 05.04.2012, 
õigusabikulud 1,2 1,2 

011121 Harju Maakohtu 23.01.2012 otsus tsiviilasjas 2-07-24191 2,5 2,5 
082093 Reservfondi vähendamine eelarve muutmisega, 

külaseltside toetused 4,5 4,5 
011121 Tallinna Halduskohtu 16.04.2012 otsus haldusasjas nr.3-

10-3135 ja 17.04.2012 otsus  haldusasjas nr.3-10-3188 2,5 2,5 
011121 Harju Maakohtu 23.01.2012 otsus tsiviilasjas 2-07-24191 4,9 4,9 
011121 Advokaadibüroo Concordia OÜ arved nr.20120354, 

20120355, 20120356 ja 20120357 30.05.2012 
õigusabikulud 3,1 3,1 

011121 Advokaadibüroo Concordia OÜ arved 
nr.20120390,20120391,20120392,20120393,20120394 ja 
20120395 22.06.2015 ning  Aavik ja Partnerid 
Advokaadibüroo OÜ arve nr.120557-EV 18.06.2012 
,õigusabikulud 8,2 8,2 

0451011 Reservfondi vähendamine eelarve muutmisega, Vana-
Narva mnt. remonttööde kulude katteks 34,2 34,2 

011121 Reservfondi vähendamine eelarve muutmisega, 
koondamiskulude katteks 2,3 2,3 

011121 Advokaadibüroo Concordia OÜ arved nr.20120564, 
20120565 ja 20120566 21.08.2012,õigusabikulud 17,9 17,9 

045102 Reservfondi vähendamine eelarve muutmisega, Lubja mäe 
suusanõlva ligipääsutee kaeviku rajamistööde katteks 2,1 2,1 

052002 Reservfondi vähendamine eelarve muutmisega, Tihase tee 
sadeveetruupide renoveerimistööde katteks 4,3 4,3 

011121 Advokaadibüroo Concordia OÜ arve nr.20120647 
25.09.2013 ja arved nr.20120650, 20120651 27.09.2012 
õigusabikulud 10,6 10,6 

011121 
Advokaadibüroo Concordia OÜ arve nr.20120662 
28.09.2012, MAQS Law Firm Advokaadibüroo OÜ arve 
nr.20120900 30.09.2012 ja Aavik ja Partnerid 
Advokaadibüroo arve nr.120929-EV õigusabikulud 6,3 6,3 

011121 Advokaadibüroo Eversheds Ots ja Co OÜ nõudeavaldus 
haldusasjas nr.3-07-2662 (17.10.2012 nr.4-8/5290)  2,7 2,7 

08203 Reservfondi vähendamine eelarve muutmisega, SA 
Rannarahva Muuseumile kassasüsteemi soetamiseks 0,9 0,9 

011121 Advokaadibüroo Concordia OÜ arved nr.20120716, 
20120717 ja 20120718 31.10.2012 õigusabikulud 10,3 10,3 

011121 MAQS Law Firm Advokaadibüroo OÜ arve nr.20121029 
31.10.2012 õigusabikulud 5,0 5,0 
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 Lisa 22 järg 

066051 Reservfondi vähendamine eelarve muutmisega, 
jõulukuuskede soetamiseks, transpordiks ja 
paigalduskuludeks 1,8 1,8 

011121 Aavik & Partnerid Advokaadibüroo OÜ arve nr.121023-EV 
13.11.2012 ja Advokaadibüroo Concordia OÜ arve 
nr.20120829 29.11.2012 õigusabikulud 2,4 2,4 

011121 Advokaadibüroo Concordia OÜ arved 
nr.20120840,20120841, 20120842, 20120843, 201208744 
ja 2012 845 30.11.2012 õigusabikulud 7,4 7,4 

011121 Caver Õigusbüroo OÜ arve nr.121079 05.12.2012 ja MAQS 
Law Firm Advokaadibüroo OÜ arve nr.2012162 30.11.2012 
õigusabikulud 9,2 9,2 

 
Kokku kasutamine 152,1 152,1 

 
2012. aastaks eraldatud reservfondi eelarve oli 171,0 tuh. eurot ning reservfondi jääk oli 
aasta lõpuks 18,9 tuh. eurot. 
2012. aasta reservfondi on valla eelarvest kokku kasutatud 152,1 tuh. eurot. Kõik eraldised 
tehti vallavalitsuse korralduste aluse. Valdavalt olid korraldused tehtud juriidiliste teenuste ja 
kohtulahenditest tulenevalt osutatud õigusabi kulude eest. Kokku eraldati selleks 102,0 tuh. 
eurot, moodustades 67,1 % kogu reservfondi kasutusest. 
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 

 

 

 

Viimsi Vallavolikogule 

Oleme auditeerinud Viimsi Valla ja tema valitseva mõju all olevate üksuste (edaspidi „grupp“) 

konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab konsolideeritud bilanssi seisuga 31. 

detsember 2012, konsolideeritud tulemiaruannet, konsolideeritud rahavoogude aruannet, 

konsolideeritud netovara muutuste aruannet ning eelarve täitmise aruannet eeltoodud kuupäeval 

lõppenud majandusaasta kohta, konsolideeritud aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste 

arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud konsolideeritud 

raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 43 kuni 89. 

Juhtkonna kohustus konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande osas  

Juhtkond vastutab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise 

eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab 

vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta konsolideeritud 

raamatupidamise aastaaruande koostamist. 

Vandeaudiitori kohustus  

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle konsolideeritud raamatupidamise 

aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega 

(Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime 

ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas konsolideeritud 

raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta. 

Audit hõlmab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja 

avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride 

läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust 

riskidele, et konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest 

tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse 

sisekontrolli, mis on relevantne konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja 

õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte 

arvamuse avaldamise eesmärgil sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna 

poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning 

ka konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist. Usume, et auditi 

tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie 

auditiarvamusele. 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

BDO Eesti AS, Estonian limited liability company,  is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international 

BDO network of independent member firms. 
 

Arvamus  

Meie arvates kajastab kaasatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes 
osades õiglaselt grupi finantsseisundit seisuga 31. detsember 2012 ning sellel kuupäeval lõppenud 
majandusaasta konsolideeritud finantstulemust, konsolideeritud rahavoogusid ja Viimsi Valla 
eelarve täitmist kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. 
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MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD 

 
 
Viimsi Vallavalitsuse 31.12.2012 lõppenud konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 
koosneb tegevusaruandest, konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandest ja 
audiitori järeldusotsusest. 

 
Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on koostanud Viimsi Vallavalitsus. 
 
Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on kinnitanud Viimsi Vallavolikogu oma 
.......................... otsusega nr. .............. . Vastav otsus kuulub käesoleva majandusaasta 
aruande juurde. 
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