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PÄEVAKORD: 

1. Prangli sadamakuurist 

A. Prangli annab omapoolse ülevaate tekkinud olukorrast Prangli sadamakuuriga. A. Prangli 

sõnul põhineb lammutusotsus aktil, mis tehti 2019.aasta septembri lõpus. 

M. Saretok soovib teada, kellele hoone kuulub? Järelvalve osakonna juhataja K. Mägi vastab, 

et hoone kuulub vallavalitsusele, aga lepinguline kasutaja puudub. Sellest tulenevalt tehti ka 

abivallavanemale ettepanek kaaluda ehitise lammutamist. Tegemist on vana puitehitisega, mida 

katuseparandus ei päästa, sest maja mädaneb altpoolt.  Avalik huvi seiseneb selles, et kõik 

Viimsi valla ja Eesti Vabariigi ehitised peavad vastama ehitusseadustikus kehtestatud nõuetele. 

Kui seda tagada ei suudeta, siis tuleb nõuetele mittevastavad ehitised lammutada, sest need on 

ohtlikud inimestele. PRIA toetusest – selgusetu on, mille alusel PRIA otsuse tegi. PRIA 

rahastab projekte sellisel juhul kui investeering on juba tehtud. Raha lihtsalt niisama ei maksta. 

Enne on tarvis maja korda teha. 

A. Erm soovib teada, kas avalikkusega on suheldud A. Prangli poolt ja mis kohalikud arvavad 

sadamakuurist? A. Prangli vastab, et enamus saare elanikke leiab, et niikaua kui midagi asemel 

pole, peab kuur säilima. Põhimure seisneb sellest, mis järgmised 5 - 6a tehakse, kui selline nö 

keskus puudub. 

A. Erm küsib, mis juhtub, kui kuur lammutada ja ehitada uus samasugune kuur? Kas see uus 

oleks ka legendaarne nii nagu tänane? A. Prangli sõnul ei toimu asjad sadamakuuris niisama, 

keegi peab sellega tööd tegema ja kui see töö katkeb aastateks, siis sama see enam uue kuuri 

puhul kindlasti pole. Sadamal on omad vajadused, mis on rahuldamata, nt pesemisvõimalused. 

Viimane sadamahoone projekt tehti vallavalitsuse eestvedamisel ca 2 aastat tagasi.   

M. Saretok soovib teada, kui K. Mägi käis kevadel Pranglil paikvaatlust tegemas, siis kas on 

olemas ekspertiis, mis on lammutamise aluseks? K. Mägi sõnul pole, sest vastavalt seadusele 

ei pea olema ekspertiis, kui olukord on hinnatav visuaalselt. K. Mägi lisab, et samuti on Prangli 

inimestelt tagasisidet, et soovitakse kohta kus autot hoida. 

M. Kruusmägi kommenteerib, et saare elanike põhimure on, et oleks sadamahoone. Hetkel 

puudub koht, kus sadamas kehva ilmaga laeva oodata. 4 aastat tagasi Euroopa Liidu rahade 

eest alustati sadama üldkonseptsiooni väljatöötamist, kuidas kujundada Prangli sadama-ala.  

Viidi läbi erinevad uurimised sadama rajatiste ehitamiseks, geoloogilised uuringud ja 

keskkonnamõjude hinnang. Samuti valmistati ette sadamahoone projekt. Tegemist on ainukese 

kinnistuga sadama-alal, mis kuulub Viimsi vallale. 

R. Kaare soovib küsida, kas see info on ka A. Pranglini jõudnud? A. Prangli sõnul ei ole. M. 

Kruusmägi vaidleb vastu ja lisab, et sellest on juttu olnud saare koosolekul, selle kohta on 



olemas ka protokollid. A. Prangli sõnul seda infot, et 5 aastast kastuslepingut temaga ei sõlmita, 

tal pole. M. Kruusmägi sõnul pidi O. Kask selle info edastama. A. Prangli lisab, et ka 

paikvaatlusest pole juttu olnud, talle teadaolevalt käidi esimest korda akti tegemas peale 

lammutusotsust. K. Mägi kommenteerib, et M. Kruusmägi kooskõlastuskiri on esitatud vaimus, 

et leping on kehtiv. Kuna kuuril siiski kasutaja puudub, siis ei peagi kaasama kõrvalisi isikuid. 

R. Tann küsib, mille alusel PRIA raha eraldab? A. Prangli sõnul 2013.aaastal sõlmitud lepingu 

alusel. Samas O. Kask olevat kinnitanud, et 2015.aaasta lepingu lisa 3, määramatu tähtajaga 

leping on vallast kadunud. R. Tann sõnul on sellisel juhul PRIAT petetud kui puudub kehtiv 

leping. Põhja-Harju koostöökogust ei saadud raha, sest puudus kehtiv leping raha eraldamiseks. 

A. Erm teeb kronoloogilise ülevaate revisjonikomisjonile esitatud dokumentidest. 

A. Kivi näeb põhiprobeemi selles, et Viimsi vallavalitsus ei suhtle inimestega. A. Pranglit on 

hoitud infosulus, ehitusosakonna juhataja võtab ainuisikuliselt vastu otsuseid kuuri 

lammutamise kohta, arvestamata kogukonna arvamusega. K. Mägi vastab, et ei soovi sel 

teemal diskussiooni, sest see on valeinfo. Ühtegi otsust ei võeta vallavalitsuses vastu 

ainuisikuliselt. 

R. Kaare arvates on samuti tegemist kommuniaktsioonihäirega, A. Prangli muudkui küsib ja 

vastuseid ei ole tulnud. 

M. Saretok juhib tähelepanu, et hetkel käsitleme  kahte  teemat, kuur kui selline ja sellega 

jätkamine, hoone seisukorra tõttu on jätkamine keeruline. Teine teema on kommunikaktsioon. 

Ettepanek on nõupidamist jätkata siiski kuuri teemaga. 

A. Erm arvates asi polegi nii keeruline kui tundub. 03.02.2014 allkirjastati tasuta kasutusse 

andmise leping kuni 31.12.2015. 2015.aastast anti nõusolek vara tasuta kasutamise lepingu 

tähtajatuks pikendamiseks. A. Prangli on selle allkirjastanud, aga puudub tollase vallavanema 

A. Ildi allkiri. Lepingu täitmist jätkati, seega leping pole lõppenud. Kui vallavalitsus väidab, et 

lepingut pole, siis seab ta end kõrgemale vallaolikogust. See pole õigustus volikogu otsuse 

mittetäitmiseks. 

A. Erm teeb ettepaneku vallavalitsusel lammutusotsus tühistada ja kuivõrd PRIAlt on raha 

taotletud ja sadamakuuri saab 5 aastaks  kasutuskõlblikuks teha, siis sõlmida tähtajaline leping 

kuni 2024. aasta lõpuni. Samuti tuleb seada tingimus, et Saare OÜ likvideeriks liiva kuuri 

seinaäärest. 

M. Saretok mõistab, et A. Prangli poolt on tahe jätkata kuuris sama tegevust. Hoones käivad 

inimesed ja inimeste ohutus peab olema tagatud. Omanik ehk vallavalitsus väidab, et tehtud 

ekspertiisi alusel pole kuur ohutu. Kui siiski kuur pole külastajatele ohutu, siis sellisel juhul 

kui midagi juhtub, on süüdi omanik. Sellest ei saa mööda vaadata. 

M. Kruusmägi palub mitte tõtata sündmustest ette. On olemas vallavanema korraldus, mille 

alusel on aega kuni 10. jaanuarini 2020 kõiki aspekte üle vaadata ja kontrollida. Moodustatud 

on komisjon ekspertidest, kes teevad otsuse Prangli sadamakuuri kohta.  Seni aga keegi seda 

kasutada ei tohi. Võlaõiguslepingu alusel võivad mõlemad pooled 2 kuulise etteteatamisega 

lepingu lõpetada.  Viimsi vald on Prangli kultuuritaristusse palju panustanud.  Vallavalitsus on 

kõike kaalunud ja ei arvata, et kui kuuris tegevust ei toimu, siis Pranglil lõppeb kultuuritegevus 

üldse ära.  Tuleval saare koosolekul plaanitakse teema üles võtta ja selgitada, mis saare 

põliselaniku arvavad. Ka on tehtud kaebusi kuuris toimuvate pidude kohta kohalike poolt. 

A. Prangli vastab, et temale ühtegi kaebust kuuri tegevuse kohta pole tulnud, miks vald ei ole 

informeerinud teda kaebustest? 

M. Kruusmägi sõnul on kohalikel eriarvamused, osad soovivad sadamahoonet. 



A. Prangli kommenteerib, et uues sadamahoones ürituste tegemiseks kohta pole. Laeva 

ootamiseks on sadamas täna kuurikohvik, pesemisvõimalused saab samuti luua.   

R. Kaare arvates suveni kuuris nagunii midagi ei toimu. Kas suvel saaks üritused viia laulu-

väljakule, tellida telk vms. 

A. Kivi teeb ettepaneku liiva likvideerimiseks kuuri seinaäärest. M. Kruusmägi nõustub sel-

lega. 

A. Erm lisab, et info eurorahade ja sadama üleandmise kohta Saarte Liinide AS-le, on uus 

info. A. Prangli sõnul on Saarte Liinidele üleandmise jutt juba pikemat aega õhus ja  2012. 

aastal juba taheti  sadam üle anda, siiani pole antud üle. M. Kruusmägi sõnul on üks Viimsi 

sadam on juba üleantud, Naissaare. 

R. Kaare  küsib, miks raisatakse raha parkla rajamiseks. M. Kruusmägi sõnul on see saare-

rahva tahe. R. Kaare lisab, et kui palju põliselanikke autosid seal parkida saab? Nemad ju par-

kida ei saa. M. Kruusmägi sõnul rajatakse suvitajatele parkla, et saaksid talveks auto jätta. ’ 

A. Erm soovib teada, millal on üleandmine plaanis Saarte Liinid AS-le? M. Kruusmägi sõnul 

ütleb seda ministeerium, tulemas on Saarte Liinide nõukogu, võibolla sealt täpsustav info. 

A. Erm küsib, kas see, et meie sadamad on teiste omanduses, on parem variant? M. Kruus-

mägi sõnul on, sest riigi poolt rahastatud sadamad on arendatud ja vald saab oma vahendeid 

kasutada muuks. 

M. Saretok tuleb kuuri teema juurde tagasi – kui kuur kunagi anti kasutada, kas siis ei tehtud 

ekspertiisi enne kasutada andmist? M. Kruusmägi sõnul on lepingus sees remondikohustus, 

mida peab tagama kasutusele võtja. A. Prangli sõnul ta soovibki ohutust tagada, milles prob-

leem? M. Saretok küsib, kas keegi valla poolt on ka jälginud seda, kas kohustus on täidetud? 

M. Kruusmägi sõnul ilmselt seda ei kontrollitud. 

A. Kivi soovib teada, kas parkla rajamise ettevalmistamine nõuab mingit luba? M. Kruus-

mägi sõnul ei nõua. Samuti küsib A. Kivi, kas see liiv on kõlbulik parkla rajamiseks? M. 

Kruusmägi kinnitab, et on. 

K. Mägi palub hoida lahus kuuri kui ehitise ja kultuuriüritused. See avab pandoralaeka, mille 

alusel on Viimsi vallal keeruline edaspidi järelvalvet teha. Ettepanek kuuris lasta edasi toime-

tada, on ebaseaduslik ja võib tuua kaasa tagajärjed. 

  

R. Tann teeb ettepaneku revisjonikomisjonil jätkata omavahel ja võtta vastu otsus. M. Saretok 

nõustub R. Tanniga. Külalised lahkuvad saalist. 

 

Komisjon leiab, et vald on teinud vea, kui ei ole enne avaliku ürituse loa andmist kontrollinud 

kuuri seisukohta. Olukord on sant, sest valla kommunikatsioon on olnud puudulik. 

 

A. Erm soovib teha vallavalitsusele ettepaneku tühistada lammutamisotsus, teha A. Pranglile 

ettepanek järgmiseks kevadeks viia hoone sellisesse konditsiooni, et ta vastaks nõuetele. 

R. Kaare toetab ettepanekut viia järgmiseks kevadeks kuur kasutaja poolt sellisesse seisu, et 

seal oleks võimalik korraldada avalikke üritusi. Samuti oleks ka väljastatud Viimsi 

vallavalitsuse poolt luba ja leping hoone  kasutamiseks. 

R. Tann on eriarvamusel ja pakub välja tegutseda edasi vastavalt kehtivale seadusandlusele. 

M. Saretok tunnistab A. Prangli suurt panust saare turismiarendamises, kuid nimetatud hoone 

kasutuselevõtmisel ei saa teha mingisuguseid järeleandmisi või möödavaatamisi hoone ohutuse 

osas, kus viiakse läbi avalikke üritusi. Eeldades, et valla poolt aastal 2019 teostud ekspertiis on 

koostatud pädeva isiku poolt ja kajastab olemasoleva hoone ehitusliku seisukorra ohtlikust, ei 

saa seal avalikke üritusi korraldada. 

    



OTSUSTATI: 

1. Võtta info teadmiseks; 

2. Otsuse osas jäävad komisjoni liikmed eriarvamusele. 

A.Erm ja R. Kaare toetavad  ettepanekut viia järgmiseks kevadeks kuur kasutaja poolt 2020. 

aasta kevadesks sellisesse seisu, et seal oleks võimalik korraldada avalikke üritusi, s.t. et 

vallavalitsusel oleks võimalik pikendada lepingut ja väljastada luba hooone kasutamiseks. 

R.Tann ja M. Saretok leiavad, et edasi tuleb tegutseda vastavalt kehtivale seadusandlusele. 

 

Ants Erm 
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/allkirjastatud digitaalselt/      Protokollija 

         /allkirjastatud digitaalselt/ 


