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Meie missioon on kujundada Viimsist tasakaalustatud elukeskkonnaga vald, kus 

viimsilasel on kvaliteetne elukoht, kaasaaegne töökoht ja mitmekülgsed vaba aja veetmise 

võimalused. 

Viimsi tulevik on areneda läbi innovaatiliste lahenduste, tugeva ja 

uuendusliku haridusvõrgustikuga, targalt juhitud vallaks. 
 

 

I VALLA JUHTIMINE - Viimsi vald on kõige moodsam, inimsõbralikum ja tõhusam 

Eestis 

 

• Valla arengut kujundatakse tervikpilti arvestades keskkonnasõbralikult, innovaatiliselt 

ja elanikke kaasavalt;  

• Vallavalitsuse töökorraldus on kiire, läbipaistev ning kaasaegne; 

• Valla juhid on juhtimiskogemusega pädevad ja haritud tippspetsialistid. 

 

  

II HARIDUS - Viimsi haridusvõrk kuulub riigi parimate hulka 

 

• Koolides on tugev  IT-, ettevõtluse-, loodus- ja tehnoloogiaõpe, rakendatakse 

nüüdisaegseid õpikäsitlusi; 

• Viimsis on rahvusvaheline eesti-inglisekeelne erakool;  

• Lasteaedades ja koolides on  professionaalne tugisüsteem, mis toetab erivajadusega 

lapsi hariduse omandamisel; 

• Haridusasutustes töötab motiveeritud ja hästitasustatud personal;  

• Vallavalitsus teeb koostööd ülikoolidega, et piirkonda tuua elukestvaid 

õppeprogramme; 

• Viimsisse ehitatakse noorte talentide kool, mis pakub muusika, kunsti, tehnoloogia ja 

loodusalast huviharidust; 

• Noorte spordi-, kunsti- ja tehnoloogiaalast huvitegevust rahastatakse valla poolt 

võrdsetel alustel; 

• Viimsi noortel on koostöövõrgustik ettevõtjate, kooli ja omavalitsusega (tegutseb 

õpilasmalev, noortele leitakse praktikakohti, tehakse koostööd noorte volikoguga); 

• Viimsi era- ja munitsipaallasteaedade kohatasu eest tasumine toimub sarnastel alustel; 



• Esimesse klassi minevate õpilaste ranitsatoetust suurendame 85 euroni; 

• Ehitame Püünsi kooli juurdeehituse, kaasaaegse noortekeskuse ja raamatukogu; 

• Viimsi koolivõrgu laiendamisel on prioriteet Pärnamäe kooli rajamine; 

•  Noorte spordikasutuse parendamiseks alustame Randvere põhikooli juurde ujula 

rajamisega. 

 

 

III SOTSIAALSED TAGATISED - Viimsi toetab abivajajaid viies vastavad 

tugisüsteemid Eestis kõrgeimale tasemele 

 

• Haabneemes on laiendatud, mitmekülgsete teenustega Tervisekeskus ja 

esmaabipunkt;  

• Viimsis on toimivad tugisüsteemid (sh erihoolekandekeskus) erivajadustega 

inimestele; 

• Viimsi päevakeskuse teenused on mitmekülgsed ning loodud on töötav eakate 

hooldussüsteem; 

• Tõstame iga-aastaselt eakate toetusi. 

 

 

IV KULTUUR, SPORT JA VABA AEG - Viimsi on rikkaliku kultuurieluga, 

tervislikku ja sportlikku eluviisi propageeriv vald 

 

• Vallal on aktiivne kultuuri- ja spordielu ning mitmekülgsed vaba aja veetmise 

võimalused; 

• Vald jätkab Viimsis tegutsevate spordiklubide tegevuse igakülgset toetamist, 

sealhulgas koostöös erasektoriga toetatakse jalgpalli treeninghalli rajamist; 

• Loome uue pearahapõhise huviringide toetuse süsteemi: vald rahastab noorte spordi-, 

kultuuri- ja tehnoloogiaalast huvitegevust võrdsetel alustel; 

• Väärtustame ja arendame külaliikumist ning kogukonna ühtsust; 

• Tervise- ja metsarajad on hästi hooldatud ja vajadusel valgustatud; 

• SA Rannarahva Muuseum on kogukonnatunnet loov ja hoidev paik, millest kujuneb 

rannarahva pärandkultuuri koguv, säilitav, uuriv ja tutvustav kompetentsikeskus.   

  

 

V VALLARUUMI PLANEERIMINE JA KESKKOND - SMART AND GREEN - Viimsi 

elu- ja ettevõtluskeskkonda planeeritakse põhimõttel Tark ja Roheline (Smart and 

Green) 

 

• Viimsi valla üks alevikke – Haabneeme - on kaasaegsete ärihoonetega, mitmekülgsete 

vaba aja veetmise võimaluste ja rohkete teenustega vallakeskus; 

• Koostöös eramaaomanikega planeeritakse Viimsi lipuväljak; 



• Elukeskkonna planeerimisel lähtume ehituse kõrgkvaliteedist ja loodust hoidvast 

mõtteviisist; detailplaneeringute menetlemise korra sätestame uuendatud 

vallavalitsuse määrusega;   

• Vallas on hästi hooldatud teedevõrgustik; vastu on võetud Viimsi valla teedevõrgu 

arengukava 2018–2028 (haljastus, tänavavalgustus, puiesteed) ning Viimsi valla 

transpordi- ja liikuvuskorralduse arengukava 2019–2029;  

• Ehitame välja Vehema tee, rekonstrueerime Reinu tee; Rohuneeme ja Leppneeme 

teede kergliiklusteed ühendame, rajame Reinu tee kõrvale kergliiklustee; 

• Jätkame kvartalisiseste teede tolmuvabaks muutmist ja rekonstrueerimist; 

• Jätkame tänavavalgustusvõrgu rajamist ja parendamist ning külade tänavavalgustuse 

rekonstrueerimist Viimsi valla tänavavalgustuse arengukava 2019–2029 alusel;  

• Koostöös külakogukondadega toetatakse lautrite või sadamate ehitust; 

• Ajakohastame valla jäätmekava; 

• Loome ühtse Viimsile omase disaini ja stilistikaga ühiskondlikud rajatised ja 

sõlmbussipeatused; 

• Tõhustame ehitusjärelevalvet; 

• Teeme koostööd ettevõtjatega, et arendada ettevõtluskeskkonda ning tuua targad 

töökohad Viimsisse. 

  

 

VI TRANSPORT JA TURVALISUS - Viimsi panustab iga-aastaselt 

transpordivõrgustiku, liikluskultuuri ja turvalisuse arengusse 

 

• Koostame Viimsi valla transpordi- ja liikuvuskorralduse arengukava 2019–2029 

(TRAK); 

• Valla transpordiühendused on sagedased ja sõidugraafikud arvestavad elanike 

vajadusi;  

• Korraldame jätkuvalt Viimsi turvalisuse ja keskkonnateadlikkuse päeva;  

• Soodustame kogukonna turvalisust tõstvate naabrivalvepiirkondade loomist; 

• Tugevdame korrakaitset Viimsi saartel; toetame vabatahtlikku merepääste tegevust; 

• Viimsis on „Pargi ja Reisi“ parkla soodustamaks ühistranspordi kasutamist.    

 

 

VII  VIIMSI SAARED - Viimsi arendab väikesaarte elukeskkonda 

 

• Parandame transpordikorraldust väikesaarteega (Aksi, Prangli, Naissaar, Keri); 

•  Korrastame Naissaarel peamise teedevõrgustiku ja alustame Naissaare raudtee 

taastamisega; 

• Planeerime ja ehitame Prangli Lääneotsa tee; 

• Korrastame Prangli rahvamaja küttesüsteemi; 

• Renoveerime Prangli Laurentiuse kabeli; 

• Leiame võimaluse koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning 

Veeteede ametiga uue laeva ehitamiseks Kelnase - Leppneeme liinile. 


