
Lisa nr 1 

Viimsi Vallavolikogu määruse „Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2021-2025“ eelnõu seletuskirja juurde 

 

Ettepaneku/küsimuse sisu Ettepaneku esitaja VV vastus / otsus (Ettepanek arvesse võetud/ jäetud arvestamata; Selgitus) 

ÜLDISED KÜSIMUSED/MÄRKUSED 
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Tabelis 2 muuta sihttasemeid  2025. aastaks. 
Elanike arv 23 000 
Maksumaksjate arv 13 800 
Tulumaksu laekumine 34,3 
Arvestada seda sihttaset läbivalt kogu kavas. 
Selgitus. 
Kõik volikogus esindatud nimekirjad oma 
valimisprogrammis lubanud panna piir ekstensiivsele 
elamuehituse kasvule Viimsis, s.t. ka elanikkonna 
kasvule. 
Viimsi elanikkond kasvas aastatel 2010-2015 392 
inimest aastas, 2015-2019 591 inimest aastas ja 
vallavalitsus planeerib aastateks 2019-2025 635 inimest 
aastas. Mõistlik oleks taas jõuda aastate 2010-2015 
tasemele. 
Selleks püüame mitte kasvada enam kui 23000-ni, s.t. 
350 elanikku aastas. 
Mis puutub nendesse, kes elavad siin, aga ei  ole 
rahvastikuregistris viimsilastena kirjas, siis see skaala 
jääb ikka enam-vähem samaks, see on paratamatus. 
Maksumaksjate arvu on vähendatud proportsionaalselt 
elanikkonna kasvu sihtarvu vähendamisele. 

Ivo Rull, Ants Erm, 
ants.erm@gmail.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus. Elanike arvu prognoosiks on arvesse võetud senist rahvastikutrendi ja juba 
seni vastu võetud aga veel välja arendamata detailplaneeringute mahtusid. 
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lk. 11 – muuta tabelis Viimsi valla elanike „sihttase“ 
2025. aastaks 23 000, maksumaksjate arv 13 000, 
brutopalk 1 900 , eelarvesse laekuv tulumaks 33 milj. 
 
Selgitus. Viimsiste vastustes küsitlusele on selgelt 
väljendatud soovi mitte ülerahvastada meie tänast elu 
keskkonda, selleks on ka meede maada sihtotstarvete 
muutmise otsuseid eelnevalt avalikult enam vaagida, 
eelköige elamumaaks (väikeelamud, korterelamud). 
Vajalik on üheselt välja kirjutada elanikkonna ülempiir. 
Viimsi poolsaarele on loodulikku väärtust hävitav otsene 
mõju uusarendustele pidev raielubade heakskiit metsa 
hävitamisega. Vaadakem võimaluse korra aastate 

Martin Kadak, 
martin.kadak5@gmail
.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus. Elanike arvu prognoosiks on arvesse võetud senist rahvastikutrendi ja juba 
seni vastu võetud aga veel välja arendamata detailplaneeringute mahtusid. 
 



taguseid metsaga kaetud alasid, rohealasid ja tänast 
tegelikku pilti. 
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- eri valdkonnad on sisustatud väga ebaühtlaselt. Mõnel 
on kirjeldatud väljundtegevused, teistel printsiibid (n 
valitsemine). See vajaks ühtlustamist ja keskset 
strateegia koostamist, mitte eri osakondade sisendi 
kokku kleepimist.  
- valdavalt on mõõdikud väljundmõõdikud ehk loetakse 
tehtud tükke. Kõige nõrgemad sellistest on binaarsed 
mõõdikud (mõõdikud seatud dokument on tehtud või ei 
ole). Mõjumõõdikud on üksikuid. Soovitaksin rohkem 
otsida mõjumõõdikud, ühtlustada mõõdikute süsteem ja 
vältida dokumendi koostamist peegeldavaid mõõdikuid. 

Ivar Hendla, 
ivarj45@hotmail.com 
(esitatud 08.11.20, so. 
pärast tähtaega 
05.11.20) 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: olemasolevat arengukava täiesti ümber teha ei ole mõttekas. Kui koostatakse 
uus valla arengukava, siis kindlasti tehakse see täiendatud struktuuris ja mõõdikutega.  

    

LOODUSKESKKOND 

    

    

    

ELUKESKKOND 
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Muuta tabelit 5. 
Aastast 2004 kehtestatud detailplaneeringute info on 
avalikult kuvatud (2021) 
Selgitus. 
Ma ei näe ühtegi põhjust, miks detailplaneeringud ei 
paeks olema avalikult kättesaadavad. 

Ants Erm, 
ants.erm@gmail.com 
(esitatud 06.11.20, so. 
pärast tähtaega 
05.11.20) 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: riik on välja töötamas planeeringute registrit, milles peaksid olema digitaalselt 
kuvatud avalikkusele kättesaadavaks tehtud kõik varasemalt kehtestatud planeeringud. 
Seetõttu ei ole otstarbekas riigiga samaaegselt kulutada valla ressurssi samasisulise 
keskkonna loomiseks.  Riigil on valminud vahearuanne projektis, mille eesmärk on 
hinnata ühtse planeeringute menetluse infosüsteemi loomise otstarbekust ning mõjusid, 
mis sellise süsteemi kasutuselevõtuga kaasneksid. 
https://planeerimine.ee/static/sites/2/mkm_rm_planeeringud_arianalyys_ietapp_210920
_v3-2.pdf 
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Lisada tabelisse 5 uus rida ja muuta vastavalt 
Arengukava teksti. 

Viimsi aleviku 
üldplaneeringu 
algatamine ja 
kehtestamine 

üldplaneering on 
kehtestatud (2022) 

Selgitus. 

Ants Erm, 
ants.erm@gmail.com 
(esitatud 06.11.20, so. 
pärast tähtaega 
05.11.20) 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: Haabneeme ÜP ja Viimsi ÜP on algatatud eraldi ning nende ühte sidumine ei 
ole õiguslikult otstarbekas ega mõistlik, kuna mõlema menetluse esemed on erinevad. 
Samuti ei ole mõistlik neid menetlusi seada sõltuvusse teineteisest, mida paralleelne 
menetlemine tähendab. Selline paralleelne menetlemine ja teineteisest sõltuvusse 
seadmine võib pidurdada ühe ÜP koostamist, kuna kõik planeeringud on unikaalsed  
ega kattu teiste planeeringutega. Erinevate planeeringute paralleelne menetlemine ja 
tiheda seose loomine võib tekitada olukorra, kus üks ÜP menetlus pidurdub, kuna teise 
ÜP menetluses on esinenud takistusi või erimeelsusi, mille osas ei suuda avalikkus 
kokku leppida. Selline situatsioon takistab ka teise ÜP edasist menetlust, kuigi selle ÜP 



 Mõistlik on vaadelda Haabneeme ja Viimsi alevikke 
sidusal, s.t. tegeleda planeeringutega paralleelselt. 

lahenduse osas eriarvamusi ei ole. Planeeringumenetlused kulgevad kõik erineva 
kiirusega sõltuvalt ÜP menetluse asjaoludest, asukohast jne. 
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lk. 16 – muuta tabelis sõnastust – DP info on avalikult 
kuvatud (2021) ja lisada tabelisse „Viimsi aleviku 
üldplaneeringu kehtestamine“, aleviku üldplaneering on 
kehtestatud (2022) 
 
Selgitus. Viimsilased peavad möistlikuks DP-de 
avalikustamist lähiajal. Samuti Viimsi alevike elanike 
tahe oma aleviku ÜP kehtestamisega teadlikult 
venitamist. Lugedes volikogu maa- ja arengukomisjoni 
protokolli kus nendidakse teadmatust tulenevalt 
arendajatega seonduvast. 

Martin Kadak, 
martin.kadak5@gmail
.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: algatamine ei tekita õiguspärast ootust, et algatatud planeering ka 
kehtestatakse. Planeerimismenetlus on avatud menetlus, mille eesmärk on võimalikult 
suurel määral ühiskonnaliikmete vajadusi ja huve arvestava, demokraatliku, pikaajalise, 
tasakaalustatud ruumilise arengu, maakasutuse, kvaliteetse elu- ning ehitatud 
keskkonna kujunemine, soodustades keskkonnahoidlikku ning majanduslikult, 
kultuuriliselt ja sotsiaalselt jätkusuutlikku arengut. Seega ei saa keegi avatud 
menetluse, mille eesmärgiks on välja selgitada kõik olulised asjaolud ja planeeritava 
alaga vahetut või tihedat seost omavate isikute seisukohad, huvid ja vajadused, käigus 
määrata imperatiivseid tähtaegu. Siinkohal on vajalik täiendavalt selgitada, et võrreldes 
2006. aastaga on olukord ja ruumilist planeerimist oluliselt ning vahetult mõjutavad 
näitajad planeeringualal ja kogu Viimsi vallas oluliselt muutunud (nt registreeritud 
elanike arv, mis oli 2006 aastal 12403 inimest kuid seisuga 01.11.2020 on 21261 
inimest, jne), millest tulenevalt 2006 aastal alustatud töö ei vasta ajas muutunud 
ajaoludele ning eeldab tõenäoliselt paljude menetlustoimingute kordamist. 

    

HARIDUS 
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Üldharidus. Loodav hariduskonsortsium hakkab 
muuhulgas koordineerima koolide ressrusside 
tõhusamat rakendamist. Kas ressursside all on 
mõeldud ka rahalisi vahendeid? Vastavalt põhikooli- ja 
gümnaasiumi seadusele vastutab kooli direktor 
rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka 
kasutamise eest (PGS § 71 lg 1), seda ülesannet ei saa 
tema eest täita konsortsium. 
PGS § 7 lg 1 kohaselt on kooli pidaja (ehk Viimsi 
vallavalitsuse) ülesanne põhikooli riikliku õppekava 
täitmiseks vajalike kvalifitseeritud õpetajate olemasolu, 
turvalisuse, tervisekaitse ja õppekava nõuetele vastava 
õppekeskkonna olemasolu ning võimalused õpilase 
arengu toetamiseks. Seega ka siin ei saa lõplikuks 
vastutajaks olla konsortsium, vaid on vallavalitsus. 

Marge Kaskpeit, 
marge.kaskpeit@gma
il.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: Konsortsium on koostöökoda, mis võimaldab  haridusasustustele teha 
koostööd, töötada sarnaste põhimõtete alusel. Vallavalitsus tagab õpetajate 
palkamiseks ressursid koolijuhtidele, kes tegelevad personali värbamisega, see töö on 
delegeeritud koolijuhtidele. Arengukava tekstis seetõttu muudatusi ei tehta. 
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lk. 19 – muuta tabelis tulemiks hariduskonsortsium on 
loodud (2021), õpetajate kvalifikatsioon on on 85% 
(2022), andekuse ja erivajaduste vallaülene 
tugisüsteem (2021), digikool on rakendatud (2021) 
 
Selgitus. Kuna viimsilastele pole selgitatud 
hariduskonsortsiumi tegelikku olisust alles 2023, siis 
leiame vajaliku luua hariduskonsortsium aastaks 2021. 
Samuti varasemaks 85% -ne kvalifikatsioon aastaks 

Martin Kadak, 
martin.kadak5@gmail
.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Sihttasemeteni jõudmiseni on arvestatud valdkondlike eripäradega ja haridus- ja 
teadusministeeriumi järelevalve raportitega, millest lähtuvalt on koostatud 
tegevuskavad eesmärkideni jõudmiseks. 



2022, andekuse ja erivajaduste vallaülene tugisüsteem 
aastaks 2021 ja digikool jõuaks rakenduseni aastaks 
2021. 
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Üldharidus. Üldises kirjelduses üldhariduse kohta ega 
üldharidusvaldkonna olulisemate tegevuste hulgas ei 
ole nimetatud kokkuvõtlikust tabelis toodud 
distantsõppe e-platvormi. Eeldaks, et tabel käib nende 
tegevuste kohta, mida eelnevalt on mainitud ja lühidalt 
kirjeldatud. 

Marge Kaskpeit, 
marge.kaskpeit@gma
il.com 

Ettepanek arvesse võetud. 
Selgitus: digikooli kohta on lisatud juurde lause hariduse peatüki algusesse. 
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Huviharidus ja noorsootöö. Keeleliselt ei ole õige 
"Viimsi Muusika ja Kunstikool". Tegemist on kahe 
iseseisva kooliga ja see võiks välja tulla ka arengukava 
tekstist. 

Marge Kaskpeit, 
marge.kaskpeit@gma
il.com 

Ettepanek arvesse võetud. 
Selgitus: asutuste nimed parandatud tekstis ära, kuna on kaks asutust - Viimsi 
Muusikakool, Viimsi Kunstikool.  
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Huviharidus ja noorsootöö. Tegevuste tabelis on Artiumi 
puhul mainitud üksnes ehitamist. Tundub nagu selle 
sisu ei oma huvihariduse koha pealt väärtust. Üleüldse 
on selles tegevuste tabelis ainult 2 asja - lisaks 
eelnimetatule ka maleva laiendamine. Kuidagi vähe 
tundub. 

Marge Kaskpeit, 
marge.kaskpeit@gma
il.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: ARTIUM sisu loome käib, samuti on koostamisel hariduse ja noortevaldkonna 
arengukava 2021-2030 ja selle tegevuskava, mis käsitleb seda teemat detailsemalt. 
Sama puudutab huviharidust laiemalt, mis ka hakkab sisalduma uues hariduse ja 
noortevaldkonna arengukavas 2021-2030. Arengukava tekstis seetõttu muudatusi ei 
tehta. 
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Huviharidus ja noorsootöö. Küsimus - kas Viimsi vald ei 
näe tulevikus rolli Viimsi Huvikeskusel (mis iganes 
juriidiline vorm sellel on), kus toimub samuti väga palju 
huviringe? Eriti kui rääkida elukestvast õppest. 

Marge Kaskpeit, 
marge.kaskpeit@gma
il.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Huvikeskuse ruume saab ka tulevikus huviringidele välja rentida. 
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Tabel 6. 
Planeerida lasteaiakohti vastavalt laste arvule.  
Selgitus. Eelmises variandis oli lasteaiakohti 2024 
1342, uues 2025 ja 1342??? 

Ivo Rull, Ants Erm, 
ants.erm@gmail.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: lasteaiakohtade arv on aastaks 2024 koostöös erasektoriga tagatud. 
Lasteaiakohtade planeering järgmisteks aastateks tuleneb uuest hariduse ja 
noortevaldkonna arengukavast 2021-2030, mis on koostamisel. 
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lk. 17 – alushariduse seletuskirjas ikkagi vajalik muuta 
lasteaiakohtade puuduse leevendajaks vallavalitsuse 
mitte eraettevõtjad. Selgitada vallavlitsuse lootused 
eeskätt erasektori abile. Joonis 7 täiendada värvide 
tähenduse selgitamiseks, samas lisada 19/20 ja 24/25. 
Tulemuse tabelis eralasteaedades uute kohtade arv 
küllap on seoses Pärnamäe küla uue kool-lasteaia 
valmisega, mis planeerida 2023 aastaks. 
 
Selgitus. Viimsilastele on teada pikemat aega kestev 
olukord lasteaia- ja koolikohtade puudumise osas. 
Aastaks 2023 Pärnamäe kool-lasteaia rajamisega 
kiirendame nimetatud kitsakoha. Samale kinnistule on 
kavandites nähtav ka staadioni rajamine, millega veelgi 
parandatakse vabas õhus liikumisharjumusi 
viimsilastele. Kui viimsilaste maksudest suudame 15, 5 
milj, Ariumi rajada, küllap on ka suutlikus Pärnamäele 
lasteaed, kool, staadion rajada 2023.aastaks. 

Martin Kadak, 
martin.kadak5@gmail
.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: haridusvaldkonna areng kinnitatakse uues hariduse ja noortevaldkonna 
arengukavas 2021-2030. 
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Lisada hariduse ak lk 15 täiendav lõik  - lasteaiakohtade 
nõudlus on lahendatud läbi erinevate meetmete: koduse 
lapse toetus; lastehoiu toetus; eralasteaia toetus; 
lasteaia koht MLA lasteaias. 

Viimsi Vallavalitsus 
Ettepanek arvesse võetud. 
Selgitus: ettepanek lisatud juurde arengukava alushariduse peatükki. 

KOMMUNAAL JA TARISTU 
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Transport ja liikluvuskorraldus. Mainitud on, et "lisaks 
jätkame sõidugraafikute ja -liinivõrgu kohandamist (sh 
liinide pikendamist ja peatuste lisamist) elanike 
vajadustega." Tegevuste tabelis on valla siseliinide arvu 
suurendamine tähtajaks 2024 ja bussipeatuste võrgu 
tihendamine samuti 2024. Samas saab Artium valmis 
2022. Gümnaasium juba on olemas ilma, et sinna viiks 
igalt poolt transport. See tähendab, et näiteks Püünsi 
Kooli lastel ei ole võimalik ühistranspordiga Artiumi 
juurde saada. Samas näiteks muusikakoolis käimisega 
alustatakse väga varakult 1-2. klassis. Nii väikeste laste 
puhul ei ole mõeldav pillide tassimine ja kõndimine 
haigla juures Artiumi juurde. Jah, see kõik on võimalik, 
kuid see võtab ka liiga palju aega, selle asemel, et ühe 
transpordivahendiga (st ühe bussiga) kohale jõuda. 
Seega oleks ettepanek, et vähemalt mis puudutab 
ühistransporti Artiumi ja Gümnaasiumi juurde saaks 
tehtud hiljemalt 2022. 

Marge Kaskpeit, 
marge.kaskpeit@gma
il.com 

Ettepanek arvesse võetud osaliselt. 
Selgitus: ühistranspordi spetsiifilised tegevused on ette nähtud Viimsi valla transpordi ja 
liikuvuskorralduse arengukavaga 2020-2030 (TRAK). Mh näeb antud valdkondlik 
arengukava ette oluliste asutuste ja sõlmpunktide ühendused (sh Artium huvikool). 
2024 on ette nähtud teatud eesmärgi täitumine, st, et tegevused toimuvad varem. 
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Lisad punkt. 
Teedevõrk. 
Olulisemad tegevused teedevõrgu korraldamisel on: 
• viia lõpule Muuga tee kergliiklustee ehitus ja 
ühendada see Maardu linna kergliiklusteede 
võrgustikuga; 

Ivo Rull, Ants Erm, 
ants.erm@gmail.com 

Ettepanek arvesse võetud. 
Selgitus: tegevus sisse viidud arengukava teksti. 
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Tabel 9. 

Lisada rida 

Muuga 
kergliiklustee 
ehitus 

Viia lõpule Muuga tee 
kergliiklustee ehitus ja 
ühendada see Maardu linna 
kergliiklusteede võrgustikuga 
-2021 

 Selgitus. 

Paistab, et see lõik jääbki ehitamata kui ei ole 
arengukavas konkreetset tähtaega. 

Ivo Rull, Ants Erm, 
ants.erm@gmail.com 

Ettepanek arvesse võetud. 
Selgitus: tegevus sisse viidud arengukava teksti. 
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Heakord ja haljastus 

Olulisemad tegevused heakorra ja haljastuse 

Ivo Rull, Ants Erm, 
ants.erm@gmail.com 

Ettepanek arvesse võetud. 
Selgitus: tegevus sisse viidud arengukava teksti. 



valdkonnas on: 

Lisad punkt: 

 tagada kallasraja läbitavus normaalse 
liikumisvõimega ja tavavarustuses inimestele; 

Tabel 16. 

Lisada rida 

Kallasraja 
korrastamine. 

Vastavalt seadusele ja 
koostöös maaomanikega 
tagada kallasraja läbitavus – 
2021. Vajadusel korraldada 
purrete ja laud- vm, teede 
ehitus, nii et Viimsi poolsaare 
rannik oleks normaalse 
liikumisvõimega 
tavavarustuses inimesele 
läbitav. 
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Muuta tabel 10 rida 4 

Valla siseliinide arvu 
suurendamine ja 
kasutatava 
transpordivahendite 
pargi optimeerimine 

Siseliinide arv 13 (2024) 
(algtase 2019: 11), 
kasutusel on reisijate 
arvule vastav transport, 
s.t. mittetipptundidel 
väiksemad ja 
ökonoomsemad 
väike(elektri)bussid 
(2024).  

Ettepaneku mõte on, et valda teenindaval firmal (miks 
mitte munitsipaalettevõte?) võiks olla mitmekesine 
autopark, et suured bussid ei peaks tühjalt sõitma. 

Ants Erm, 
ants.erm@gmail.com 
(esitatud 06.11.20, so. 
pärast tähtaega 
05.11.20) 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: tegevused toimuvad vastavalt TRAK-ile. Viimsi valla elanike arvu ja 
tipuaegasid arvestades on vajalik suurete busside olemasolu ja täituvuse kõver on 
aastatega olnud tõusuteel. Kui on vajalik teatud aegadel väiksemaid busse panna 
liinile, siis eeldab see paralleelselt väikebusside soetamist kõrvale, kuna normaalbusse 
on nagunii vaja. See aga viib teenuse hinna kõrgeks. Rahaliselt otstarbekam on sõita 
normaalbussidega ja ka täna on tagatud busside maksimaalne töö, et bussid oleksid 
füüsiliselt maksimaalselt koormatud. Täpsemad suunad annab valdkondlik arengukava 
TRAK. 
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lk. 24 – lisada tabelisse ühistransporti kasutajate arv 
(2019) ja (2025), seletuskirjas tabelina näidata liinide 
kaupa kasutajate arvud. 
 
Selgitus. Igapäevasel on võimalik jälgida pea tühjadena 
mööduvaid siseliinide busse (istekohti ca 20). Teadagi 
tühisõidud vaid paari kliendiga on valla eelarvet vägagi 
koormav. Viimsilasele tehakse poliiiline kingitus, 
otstarbekus seada siiski esmaseks. 
 
lk. 26 – seletuskirja joonisel 10 näidata prognoos 
aastani 2025 üheselt möistetavalt, tabeli 

Martin Kadak, 
martin.kadak5@gmail
.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: transpordikorralduse täpsemad näitajad, tegevused ja mõõdikud on esitatud 
detailsemalt valdkondlikus arengukavas TRAK. Valla arengukava on üldisema astmega 
dokument, milles ei tooda välja valdkonna alamtegevusi ja etappe teatud sisulis-
spetsiifiliste tegevuste elluviimisel. 
Transpordikorralduse valdkonna tegevused toimuvad vastavalt TRAK-ile. Viimsi valla 
elanike arvu ja tipuaegasid arvestades on vajalik suurete busside olemasolu ja 
täituvuse kõver on aastatega olnud tõusuteel. Kui on vajalik teatud aegadel väiksemaid 
busse panna liinile, siis eeldab see paralleelselt väikebusside soetamist kõrvale, kuna 
normaalbusse on nagunii vaja. Ka on sageli tühjad bussid, mis naasevad väljasõidult. 
Näiteks kui ühel suunal on buss täis (koolide lõpud ja sõitjate laialivedu), siis lõpp-
peatustest keset päeva tagasi tulekul võib olla normaalbuss tühi. Neid aegasid, kus 
bussid väljuvad stabiilselt tühjana jälgitakse (valideerimised) ja need ajad ka 



sõiduplaanide uuendamisel kaotatakse. Senine kasutatavus ja pöördumised on 
näidanud seda, et oleme väikebusside arve vähendanud, kuna seda ei vajata niipalju 
kui varem. Väikeste busside osakaal väheneb ja tipuajal on vajadus pigem linnaliini 
busside järele. Seda kõike on ka TRAK arvesse võtnud. 
 
2019 aasta ühistranspordikasutajate statistika on järgnev: 
Viimsi siseliinid 
Liinide arv: 9 liini (V1, V2, V3, V4 / V4A, V5, V6, V7 / V7A, V8, V9) 
Aastane läbisõit: 708 594 liinikilomeetrit 
Liini teenindaja: AS Hansa Bussiliinid 
Sisenejaid 2019 aastal: 270 122 reisijat 
Maakonnaliinid 
Liinide arv: 3 liini (114, 115, 174) 
Aastane läbisõit: 455 868 liinikilomeetrit 
Liinide teenindaja: AS Sebe 
Sisenejaid 2019 aastal: 334 358 reisijat (sh 189 995 Viimsist) 
Linnaliinid 
Piiriüleste liinide arv: 3 liini (1A, 38, 49) 
Linnaliinide läbisõit vallas: 179 800 liinikilomeetrit 
Sisenejaid aastas: 484 585 reisijat (nendest 51% tallinlased) 
Koolibussiliinide arv: 2 (Tammneeme ja Viimsi) 
Linnaliinide ja koolibusside teenindaja: Tallinna Linnatranspordi AS 
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lk. 26 – seletuskirja joonisel 10 näidata prognoos 
aastani 2025 üheselt möistetavalt, tabelis tulemuseks 
juhtimissüsteem on rajatud ning kalibreeritud (2021) 
 
Selgitus. Viimsilastele oluline dokument peab olema 
üheselt mõistetavalt esitatud. Samuti on vajalik sadevee 
valdkoonna tegevuste loetelu ridadele lisada tulemid 
ajaliste ühikutega. 

Martin Kadak, 
martin.kadak5@gmail
.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: sademevee valdkonna täpsemad tegevused on toodud valdkondlikus 
arengukavas SVAK. Eesmärgi, mille puhul valmib miski, kajastatakse tulemusena 
valmiva lahenduse olemasolu / protsess. Kavandatava sademevee juhtimissüsteemi 
puhul on tegi pikema protsessiga, millise puhul läbitakse erinevaid etappe ja nende 
kajastamine ei ole valla arengukava detailsusaste. 
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lk. 27 – olulisemad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
valdkonna tegevused näidata tabelis tulemused 
ühikutega, aastatega. Seletuskirjas kirjutada milliste 
meetmetega vallavalitsus tagab vältimaks veepuudust 
põuaste aastate suvekuudel, merevee sattumine 
joogivette, silmas pidades elanikkonna kiiret kasvu, 
lähimatel aastatel tuhande (5) võrra juures. 
 
Selgitus. Arengukava teksti lugedes võimalda 
viimsilastel üheselt välja lugeda valla tegevused 
võimaliku ohu olukorra ära hoidmiseks, sama ka 
tegevuste tähtaegade osa. 

Martin Kadak, 
martin.kadak5@gmail
.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: ühisveevärgi tegevused on lahendatud detailsemalt ÜVK arengukavas. Valla 
arengukava on üldisema astmega dokument, milles ei tooda välja valdkonna 
alamtegevusi ja etappe teatud sisulis-tehniliste tegevuste elluviimisel. 
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lk. 31 – olulisemad heakorra ja -haljastuse valdkonna 
tegevused näidata tabelis tulemused ühikutega, 
aastatega. 
 

Martin Kadak, 
martin.kadak5@gmail
.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: heakorra tegevused on lahendatud detailsemalt valdkondlikus arengukavas 
HHAK. Valla arengukava on üldisema astmega dokument, milles ei tooda välja 
valdkonna alamtegevusi ja etappe teatud sisulis-spetsiifiliste tegevuste elluviimisel. 



Selgitus. Nende valdkondade juures kavandatav ei pea 
piirduma vaid loeteluga, vaid peab olema täheldatud 
tulemustabelis tegevustele tähtajad. Määramatus pole 
viimsilaste huvidest lähtuv. 

    

SOTSIAALHOOLEKANNE 
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Tabel 19. 

sõnastada ümber tegevus 

Erivajadustega isikute 
vajaduste märkamine 
(võrgustiku koostöö, 
teavitamine, koolitused 
jms) ja neile vajalike 
teenuste võimaldamine 
vallas või lähiümbruses. 

Selgitatakse välja Viimsi 
ja Jõelähtme valla 
elanike vajadus kohtade 
järele ja leitakse sobiv 
asukoht – 2021. 

Koostöös riigi või/ja 
erasektoriga või ka 
Jõelähtme vallaga 
rajatakse Viimis valda 
või Jõelähtme valda 
ööpäevaringset 
erihoolekandeteenust ja 
toetatud elamise teenust 
pakkuv 
hoolekandeasutus -2024 

Selgitus. 

See ei ole normaalne, et nii suur ja rikas vald nagu 
Viimsi, ei suuda korraldada valla erivajadustega 
inimestele teenust koduvallas või selle lähedal. 

Ivo Rull, Ants Erm, 
ants.erm@gmail.com 

Ettepanek arvesse võetud. 
Selgitus: tegevus sisse viidud arengukava teksti. 
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Tabel 22. 

Lisada rida 

Koostöös 
Sotsiaalministeeriumi, 
Haigekassa ja 
perearstidega leitakse 
võimalus 
perearstiteenuse 
osutamiseks ka Viimsi 
poolsaare teisel poolel, 
nt. Randveres 

Leitakse arst, kes 
alaliselt või ajutiselt 
võtaks inimesi vastu, 
kas Randveres või 
läheduses – 2021. 

Ivo Rull, Ants Erm, 
ants.erm@gmail.com 

Ettepanek arvesse võetud osaliselt. 
Selgitus: saame nõustuda ettepanekuga osaliselt aidates kaasa koostöös perearstiga 
teenuse kättesaadavuse võimaldamiseks liikumisraskustega inimestele läbi 
koduvisiitide, sotsiaaltranspordi, transporditoetuse või parema ühistranspordi 
korralduse.   

Paraku on ka selles küsimuses omavalitsuse roll minimaalne. Haigekassa soodustab 
perearstikeskustesse koondumist läbi suurema eraldatava baasrahastuse. Perearstidel 
on oluliselt soodsam/otstarbekam koonduda tervisekeskustesse.  

Terviseamet alustab piirkonda uue perearstinimistu avamist, kuid hindab selleks 
teeninduspiirkonna rahvaarvu kasvu (teeninduspiirkonnad on haldusüksuste ülesed ehk 
Viimsi perearstid teenindavad nii Viimsi kui ka Pirita elanikke) Samuti soovivad uued 
perearstid alustada tööd juba toimivas tervisekeskuses ning üksi alustamine pole nende 



Selgitus. 

Ei ole normaalne, et suurte külade (Randvere, Muuga, 
Metsakasti, Laiaküla) üle keskea inimesed on ilma 
jäetud sisuliselt ainukesest kohalikust teenusest, nad on 
pigem seotud Maardu, Lasnamäe, Pirita, isegi Tallinna 
Kesklinnaga (s.t. sinna on mugavam jõuda kui 
Haabneeme) kui Viimsi vallaga. 

jaoks motiveeriv. Saame aru, et Randvere elanike jaoks olukord muutub ning perearsti 
külastamiseks tuleb kasutada ühistransporti, kuid vallal puudub õigus perearsti 
kohustamiseks teenuse osutamiseks ühes külas. Randvere perearsti nimistu ei koosne 
ainult Randvere inimestest, vaid sinna kuuluvad ka teiste külade inimesed (ka 
Haabneeme, kuhu perearstid täna praksisena koonduvad). 

Arengukava teksti muudatusi selle osas sisse ei viida. 
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Lisada tabelisse 17 uus rida 

Eakate huvihariduse ja 
huvitegevuse 
toetamine 

Interaktiivse 
kaasamiskeskkonna 
loomine (2021) 

Selgitus. 

Vald võiks sellise keskkonna loomisele omalt poolt 
kaasa aidata. 

Ants Erm, 
ants.erm@gmail.com 
(esitatud 06.11.20, so. 
pärast tähtaega 
05.11.20) 

Ettepanek jäetud arvestamata. 

Selgitus: eakate huvitegevus ja aktiviseerivad tegevused on korraldatud täna 
kogukondlikult, kuid ka Viimsi Päevakeskuse kui Viimsi Pensionäride Ühenduse poolt ja 
omavalitsus toetab nende tegevust iga-aastaselt. Viimsi vald maksab eakatele iga-
aastaselt ühekordset toetust, mille kasutusotstarbe pole määratletud ehk on võimalik 
eakal ka nimetatud ühekordse toetuse eest osaleda talle huvipakkuvas kultuuri või 
huvitegevuse ringis. 

27 

lk. 32 - sotsiaalhoolekande olulisemate 
tegevussuundade juurde lisada eakate huvitegevuse 
toetamise ellu rakendamine tulemus tabelis (2021), 
intraktiivse kaasamiskeskonna rakendamise ja 
arendamise rakendused e-teenusena kätte saadavd 
tabelis tulemus (2021) 
 
Selgitus. Sotsiaalameti juhataja on korduvalt tõdenud 
eakate huvihariduse toetuste rakendamise otsustamise 
venimist. Meie valla ca 3 000 eakaviimsilase suhtes on 
see tegematus ülekohtune, vajab ametnike otsuseni 
jõudmist. Kulud eakate huvitegevuse toetamiseks 
tasuvad kordades tagasi tervishoiu kuludelt, eakate 
inimväärikalt tundmiseks võrtsematena noortele 
tehtavate kulutusi vaagides. 

Martin Kadak, 
martin.kadak5@gmail
.com 

Ettepanek jäetud arvestamata.  
Selgitus: eakate huvitegevuseks toetusmeetmete väljatöötamine ei ole omavalitsusele 
seadusega määratletud kohustuseks. Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna kohustus on 
hoolekandelise abi andmine abivajavatele isikutele. Eakate huvitegevuse toetamine on 
Vallavalitsusele vabatahtlik ning see on jätkunud läbi Viimsi Päevakeskuse toetamise, 
kelle ülesandeks on pakkuda eakatele mitmeid ringi- ja huvitegevuse võimalusi nii 
Haabneeme kui ka Randvere Päevakeskustes. Läbi Päevakeskuse toetamise on 
võimalik pakkuda aktiviseerivaid tegevusi laiale kasutajaskonnale ja novembris 
avatakse Haabneeme Päevakeskuse laiendus (endistes raamatukogu ruumides), mis 
loob võimaluse veelgi suuremas mahus külastajatele tegevusi pakkuda. 
Lisaks maksab Viimsi Vallavalitsus iga-aastaselt pensionäridele ühekordset toetust. Sel 
aastal oli toetuse suuruseks 90 eurot ning maksti välja 2300 pensionärile kogusummas 
207 000 eurot. Toetuse otstarve ei ole sihtotstarbeline ja eakal on võimalus seda 
kasutada ka huvitegevuses osalemiseks. 
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lk. 35 – olulisemad eakate hoolekande valdkonna 
tegevused näidata tabelis tulemused ühikutega, 
aastatega. Lisada tabelisse tulemusena eakate keskuse 
rajamine (2021) 
 
Selgitus. Vasturääkivus peatükis on juhatavas osas 
„..tagada eakatele täisväärtuslik elukorraldus kodus“ ja 
samas tegevusteste tabelis „ ... võimalikult pikaks 
tööalaseks aktiivsusesks...“ 

Martin Kadak, 
martin.kadak5@gmail
.com 

Ettepanek jäetud arvestamata.  
Selgitus: vasturääkivust ei esine ja ettepanek on ebaselge – tegemist on eraldi 
teemadega. Eakate täisväärtuslikuks elukorralduseks kodukeskkonnas on subjektiks 
juba abivajav eakas ja kodukeskkonnas eaka toetamine pikendab toimetulekut ja väldib 
hooldekoduvajadust.  
Võimalikult pikk tööalane aktiivsuse mõiste laieneb eakatele, kellel puudub abivajadus, 
nad on nii füüsiliselt ja vaimselt aktiivsed ning soovivad veel tööturul panustada. 
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lk. 36 – tabelis näidata tulemusena töötute hõlvamiseks 
sõlmitavate lepe arv eelolevate aastate lõikes. Lisada - 
Vallal juhtkonnal astuda samme oma asutustes (12 tk.) 
esmase võimalusena sõlmida personali lepingud 
alaliste viimsilastest spetsialistidega 

Martin Kadak, 
martin.kadak5@gmail
.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: ettepanekut pole võimalik arvestada ega õiguslikult kehtestada lähtudes 
võrdse kohtlemise printsiibist ja põhiseadusest. 



 
Selgitus. Registreeritud ligi kaheksasaja töö otsia seas 
spetsialistid eelistingimustel vajavad töökoha 
omandamist. Meede vähendab pendelrännet tööle 
siirumisel teise omavalitsusse. 

    

KULTUUR, SPORT JA TERVISEDENDUS 

30 
Kultuur. Siin on mainitud "kultuuri - ja 
huvihariduskeskust ARTIUM". Läbivalt on arengukavas 
eespool ta "kultuuri- ja hariduskeskus". 

Marge Kaskpeit, 
marge.kaskpeit@gma
il.com 

Ettepanek arvesse võetud osaliselt. 
Selgitus: tekstis parandus sisse viidud – nimetus on läbivalt „Kultuuri - ja hariduskeskus 
ARTIUM“. Samal ajal asutuse täpsem nimetus selgub aasta lõpuks, kui volikogu 
otsustab asutuse nime. Seejärel viiakse vastav muudatus arengukava teksti sisse 
järgmine aasta, kui arengukava järjekordselt uuendatakse. 
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Kultuur. Kui vaadata KOKS-s KOV ülesandeid, siis 
nendeks on muuhulgas ka rahvamajade ülalpidamise 
korraldamine (KOKS § 6 lg 2). Meil on nö rahvamajaks 
Viimsi Huvikeskus. Nagu ma huvihariduse all märkisin, 
siis ka siin küsimus - kas vallavalitsus ei näe tulevikus 
rolli Huvikeskusel, muuhulgas ka kui nö rahvamajal? 
Kus Viimsi vallas toimuvad rahvamajadele omased 
tegevused - rahvakultuuri kollektiivide proovid, üritused 
(mille tegevust tõsi küll arengukava kohaselt 
toetatakse), elukestev õpe (huviringid sünnist surmani)? 
Artiumi vist päriselt rahvamajaks ei saa pidada. Praegu 
kuulub Eesti rahvamajade ühingusse Viimsi 
Huvikeskus. Riiklikul tasandil jagatakse samuti toetusi 
rahvamajadele, nt COVID-iga kaasneva mõju 
leevendamise toetusmeede rahvamajadele. 

Marge Kaskpeit, 
marge.kaskpeit@gma
il.com 

Ettepanek arvesse võetud osaliselt. 
Selgitus: seoses Artiumi loomisega  ja alustamisega aastast 2022 veebruaris, on 
vallavalitsus välja töötamas hetkel Artiumi juhtimise ja haldamise struktuuri ning sellega 
seoses vaadatakse üle ka kogu senine kultuuri administreerimise süsteem vallas. 1. 
dets. on planeeritud suur Viimsi kultuuri administreerimise tuleviku plaanide arutelu 
täpselt sellel teemal, mida küsisite, ehk mis saab peale paljude tegevuste koondumust 
Artiumisse siiani tegutsenud ja tegutsevatest rahvamaja tüüpi asutustest ja 
allasutustest.  Hetkel on Viimsi Huvikeskuse tegevust haldava OÜ Viimsi Haldus 
juhtkonnalt ettepanek, et Huvikeskus võiks jääda Artiumi treening-  ja harjutusbaasiks, 
kus rahvakultuurikollektiivid, muusikaliteater  lavastuse proovitsüklis,  jne. saavad 
jätkata igapäevaseid tegevusi huvikeskuse saalis ja ruumides. Samuti võtame arvesse 
teie ettepaneku korraldada struktuuri nii, et „rahvamaja tüüpi asutustel ei kaoks 
ümberkorraldustega seoses võimalus taotleda erinevaid toetusi Riiklikul tasandil, mis 
rahvamajadele ette nähtud. 
Arengukava tekstis selle osas muudatusi ei tehta. 
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Sport. Selle jaotuse all on mainitud üldises kirjelduses 
Püünsi Kooli juurde välisväljaku rajamist, kuid tegevuste 
tabelis on nimetatud Püünsi kooli staadioni. Kas 
mõeldakse sama asja või mitte? Kui tegevuste tabelis 
on staadion, siis võiks staadioni nimetada ka üldiste 
eesmärkide kirjeldustes. 

Marge Kaskpeit, 
marge.kaskpeit@gma
il.com 

Ettepanek arvesse võetud. 
Selgitus: täname tähelepaneku eest, tegemist on ühe ja sama spordirajatisega, mida 
nimetame Püünsi kooli staadioniks. Parandus arengukava teksti sisse viidud. 

33 
Terviseedendus. Tegevuste tabelis on nimetatud 
heaolu mentori ametikoha loomist. Arengukavast ei 
selgu, kes see heaolu mentor on. 

Marge Kaskpeit, 
marge.kaskpeit@gma
il.com 

Ettepanek arvesse võetud. 
Selgitus: mentori töökoha loomine on tõesti arengukavas plaanis, Tegemist on 
rahvatervise spetsialistiga, kes tegeleb rahvatervise valdkonnas ennetustöö ja 
nõustamisega – ametikoha nimetus on lihtsalt uuenduslikum spetsialisti nimetus, 
plaanis on koolidesse vastava spetsialisti ametikohad luua – algul üks mitme kool ja 
lasteaia peale, ideaalsemas variandis igasse kooli eraldi. Ka riiklikul tasandil on 
rahvatervise spetsialisti amet aina olulisemaks muutumas. 
Arengukava tekstis selle osas muudatusi ei tehta. 
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Tabel 23 

Lisada rida 

Tammede 
pargi 
rajamine 

Viiakse läbi riigihange Tammed 
pargi rajamiseks 
valmimistähtajaga 2022 aasta 
sügisel, st. Viimsi 100 Tamme 
park saab avatud Eesti Vabariigi 
105. sünnipäevaks (24. veebruar 
2023). Eelarves nähakse ette 
vahendid (kuni 1,5 miljonit eurot). 

Selgitus. 

Tammede pargi rajamine on toppama jäänud. Tuleks 
hiljemalt 2022. aasta sügiseks valmis saada, et Eesti 
Vabariigi 105. sünnipäevaks olemas oleks. 

 

Ivo Rull, Ants Erm, 
ants.erm@gmail.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: Selle küsimusele on vastatud Teie poolt esitatud teabenõudele:   Meie 
03.11.2020 nr 7-1/6244-1. Tammede Pargi rajamise  750 000  rahalised vahendid on 
eelarvestrateegias ette nähtud 2025 aastal, viirusest tulenevalt eelarve strateegia 
muudatustest on see lükatud 2022 ja 2023 aastast edasi 2024. aastasse, seega EV 105 
sünnipäevaks parki valmis ei jõuta. 

35 

Lisada tabelisse 24 uus rida 

Viimsi alevikku 
jõulinnaku ja 
tenniseseina 
rajamisne. 

Rajatud 2021 

Selliseid võimalusi peaks olema igas suuremas asumis. 

Ants Erm, 
ants.erm@gmail.com 
(esitatud 06.11.20, so. 
pärast tähtaega 
05.11.20) 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: täname ettepaneku eest, Need ettepanekud on tulnud vallale läbi kaasava 
eelarve ning neid otsustas  ka kaasava eelarve komisjon  rahvahääletusele panna, kui 
rahvas hääletab sellise vajaduse poolt, rajatakse tennisesein ja jõulinnak kaasava 
eelarve rahastusega. Kui kaasava eelarve rahvahääletusel seda toetatakse, siis 
rahastatakse seda jooksva aasta eelarvest. 
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Terviseedendus 

Lisada punkt 

 Korraldada valla esivõistlusi veteranidele 
erinevatel aladel. 

Selgitus. 

Suhteliselt odav meede, mis aktiveerib ja ärgitab 
sportima ka eakamaid viimsilasi. 

Ants Erm, 
ants.erm@gmail.com 
(esitatud 06.11.20, so. 
pärast tähtaega 
05.11.20) 

Ettepanek arvesse võetud osaliselt. 
Selgitus: täname suurepärase ettepaneku eest, kindlasti algatame sellekohase 
tegevuse, see saab olema osaks osakonna igapäevasest tööst edaspidi. 
Arengukava teksti siiski vastavat muudatust sisse ei vii – arengukavas ei kajastata 
üksikuid spordiüritusi, mida ellu viiakse, vaid üldisemalt sõnastatakse tegevus. 
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lk. 38 – Arengukava täiendada sõnastusega 
vajadusega Haabneemega sarnane keskus välja 
arendada Viimsi aleviku kogukonna heaks. Olulisemad 
kultuuri- ja spordivaldkonnas ning terviseedenduse 
valdkonna tegevused näidata tabelis tulemused 
ühikutega, aastatega. 
 
Selgitus. Elanikkond Viimsi alevikus peagi ületab nelja 
(4) tuhandet, olles suurem mönestki linnast. Vallal 

Martin Kadak, 
martin.kadak5@gmail
.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: arengukavas nähakse ette Haabneeme väljaarendamist äri- ja 
loomekeskuseks, teisi valla piirkondi selleks otstarbeks ei ole kavas arendada. 
Arengukava tekstis seetõttu ei hakka midagi muutma. 



astuda samme nimetatud kogukonna keskuse ellu 
rakendamiseks. Arendusosakond (8 ametniku) võibolla 
on meie teadmata juba alustanud selle suunalist tööd, 
aga fakt - ametijuhendid pole avalitstatud. 
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lk. 40 – Lisada terviseedendamise tabelisse tulemusena 
rakendada valla meistrivõistlute korraldamised, näit. 
ujumine, kergejõustik, bowling jne. Lisada tulemusena 
Pärnamäe staadion rajatud (2022) Lisada tulemusena 
Viimsi aleviku jõulinnaku rajamine (2021), Lisada Viimsi 
aleviku tenniseseina rajamine (2021). 
 
Selgitus. Viimsi alevik on sedavõrd suure ca 2,5 
tuhande elanikkonnaga kogukond, mis väärib omasse 
keskkonda nii jõulinnaku kui tenniseseina rajamist. 
Teadu pärast lähiaastatel uusarendustega lisanduvad 
sajad uusasukad. Mitte ei pea nn. tulekahju kustutama, 
vaid ajaga kaasas käima. 

Martin Kadak, 
martin.kadak5@gmail
.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: osaliselt on jõulinnaku ja tenniseseina rajamise ettepanek projektina tulnud ka 
kaasava eelarve ettepanekutesse ja komisjon on need läbi vaadanud ja esitanud 
realistlikud ettepanekud rahvahääletusele. Kui kaasava eelarve rahvahääletusel seda 
toetatakse, siis rahastatakse seda jooksva aasta eelarvest. 

    

ETTEVÕTLUS 
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Punktis 4.7. "Ettevõtlus" on mainitud, et tavapäraselt ei 
ole ettevõtlus ja kohaliku omavalitsuse tegevused 
omavahel seotud. Jah, aga vaatamata sellele peab 
tulenevalt KOKS § 37 lg 2 p 1 olema arengukavas 
esitatud muuhulgas majandusliku keskkonna 
pikaajalised suundumused. Nii et vald on ikkagi seotud 
majanduskeskkonna loomisega. Samuti on vallal endal 
äriühingud - Viimsi Haldus ja Viimsi Vesi, mille 
tegevusest arengukavas juttu pole (vabandust, kui siiski 
on, aga ma ei leidnud). 

Marge Kaskpeit, 
marge.kaskpeit@gma
il.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: konkreetne ettepanek, mida kus teksti osas muuta, puudub. Ühtlasi, 
ettevõtlusel on kohaliku omavalitsuse tegevusega siiski kaudne seos – kohalik 
omavalitsus loob soodsaid tingimusi ettevõtluse arenguks (nt rajades ettevõtlusega 
tegelemiseks vajalikku avalikku taristut), aga ei tegele otseselt ettevõtlusega, nt ei 
arenda uusi teenuseid-tooteid, et seejärel neid müüa. Viimsi Haldus ja Viimsi Vesi ei 
oma valla ettevõtluse arengu mõttes suures plaanis olulist mõju. 

40 

lk. 42 – Ettevõtluse arendamise teema käsitluste juurde 
lisada Viimsi aleviku elanike teenindamiseks 
kaubanduskeskuse rajamiseks tehtav valla poolt ja 
millisel ajahetkel möni saab rajatud. 
 
Selgitus. Täna ca 2,5 tuhandega Viimsi aleviku 
elanikkond tunneb puudust kodukoha lähedasest 
kaubanduskeskusest. Vallast pole seni antud mingit 
signaali, mis lähiajal paremuse poole liigub 
kaupluspindade lisamiseks alevikku, arengukava see 
öige koht. Ettevõtluse arendamise tegevused näidata 
realiselt tulemite tähtaegadega, loetletakse valla 
eesmärke – uurime, küsitleme, koostame dokumendi, 
võtame uue ametniku ja nii viis (5) aastat. Tegeliku 
tulemit võib selle pöhjal kirjeldada näit. hommikused, 

Martin Kadak, 
martin.kadak5@gmail
.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: ettepanekust jääb selgusetuks, millel põhineb väide, et Viimsi aleviku 
elanikkond tunneb puudust kodukoha lähedasest kaubanduskeskusest. Pigem on 
vallavalitsus saanud tagasisidet elanikelt, et kaubanduskeskusi on juba liiga palju. 



öhtused liiklusummikud suurenevad naaber kohalikku 
omavalitsusse tööle siirdumiseks või eksime. 
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lk. 43 – Ettevõtluse arndamise tulemustabelis tarkade 
töökohtade tekkeks tootmis- ja ärimaade 
teemaplaneeingud on kehtestaud (2021) 
 
Selgitus. Viimsilastel on arusaam meie vallas aastaid 
toiminud targalt juhimisest sealjuures ka igapäevasest 
toimetamisest teemaplaneeringute avalikustamise 
kaudu. Ettevõtjatele arengukava näol aastal 2021 
selguse jagamine vaid seda kinnitaks. 

Martin Kadak, 
martin.kadak5@gmail
.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: ettepaneku tekstist on raske aru saada, mida konkreetselt soovitakse 
arengukava eelnõus muuta ja kuidas. 

    

TARGALT JUHITUD VALD 
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Ettepanek 8. 

Tabel 28 

Lisada rida 

Dokumendiregistri 
korrastamine 

Korrastada 
dokumendiregister ümber nii, 
et kõik dokumendid ja kirjad, 
mis ei oma piirangutemplit, 
oleksid sealt vabalt 
allalaetavad. Juhul kui on 
tegemist andmetega, mille 
avaldamist piirab 
Isikuandmete kaitse seadus 
– katta need andmed, aga 
mitte nimed -2021. 
Digitaliseerida ka vanemad 
dokumendid -2024 

 

Selgitus. 

Hetkel on dokumendiregister raskelt kasutatav. Paljusid 
asju, seal ei ole, paljud dokumendid on juurdepääsu 
piiranguga. Osa detailplaneeringuid on registris, osasid 
ei ole. Samuti ei ole kõiki Volikogu eelnõusid, mis 
võiksid ju dokumendiregistris olla. 

 

Ivo Rull, Ants Erm, 
ants.erm@gmail.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: Viimsi vallavalitsuses nagu ka paljudes teistes  kohalikes omavalitsustes  on 
kasutusel dokumendihaldussüsteem Amphora, mille ülesehitus ja loogika on teenuse 
pakkuja poolt loodud. 
Viimsi vallavalitsus lähtub dokumentide avalikustamisel avaliku teabe seaduse, 
isikuandmete kaitse seaduse ja isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR). 
Istungite eelnõud avalikustatakse  või tehakse kättesaadavaks vastavalt õigusaktides 
ette nähtud korrale. 
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-kõige pealiskaudselt on kirjeldatud vallavalitsemise 
peatükk. Rahandusministeeriumi uuringu põhjal on just 
selles osas rahulolematus vallas kõige suurem. 
Strateegias on selle vabanduseks toodud kõrged 
ootused. Võrdluseks Rae vallas on olukord palju parem 
ning pole põhjust arvata, nagu oleks seal haridustase 
madalam ning ootused väiksemad. Seega palun antud 
peatükk sisustada päris plaanidega, mitte nentimusega, 
et teeme kõike veidi paremini. 

Ivar Hendla, 
ivarj45@hotmail.com 
(esitatud 08.11.20, so. 
pärast tähtaega 
05.11.20) 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: ettepaneku tekstist on raske aru saada, mida konkreetselt soovitakse 
arengukava eelnõus muuta ja kuidas. Eelnõu peatükis 4.8. Targalt juhitud vald on 
toodud 6 olulisemat tegevust, sh nt teenusstandardite kehtestamine, teenuste 
disainimine, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste kasutamine avalike 
teenuste osutamisel ja korraldamisel, mis on oma iseloomult kõik arendustegevused. 
Tegevuste juurde on toodud mõõdikud, mis hindavad nii elanike rahulolu juhtimise ja 
teenuste kvaliteedi tõusuga. 
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lk.44 - Sõnastada vajadus vallavalitsusel 
otsedemokraatia tagamiseks igaastaselt korraldada 
VOLIS keskkonna kaudu rahvaküsitlused koos koheste 
ellu rakendatavate meetnetega, sealjuures ka 
lisaeelavete vahendeid operatiivselt kaasates. Targalt 
juhitud valla tulemustes valla juhimisega rahulolu 
aastaks 2024 saavutada 90%, e-kirjadele 
vastamiskiirus 5 tööpäeva saavutada aastaks 2021. 
 
Selgitus. Targalt juhitud valla all on arengukavas 
konstanteeritakse valla elanike haridust sissetulekut, 
mis annavad ootusi, panevat valla ametnikud tööle. 
Targalt juhtimise juures on esimeseks eelduseks teave 
oma valla elanikelt. Ilmekas näide on viimsilastelt äkki 
pea sada ideed valla ametnikele ja seda vaid ühe 
„kaasava eelarve“ 50 tuhande euro paika saamise 
teavitamisega. Ideede teemades on kirjutatud valla 
peakõikide osakondadega kaasnevaid probleemide 
käsitlusi, nagu valla ametnikud pole üldse oma 
elanikega suhelnud ka mitte ümarlauas 
külavanematega. Juhtimise senisest paremaks, 
targemaks toimimiseks paistab jõudvat just läbi 
igaastaste elanikkonna otsedemokraatiat tagavate 
küsitluste. 

Martin Kadak, 
martin.kadak5@gmail
.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: VOLIS osas, vallavalitsus kaasab pidevalt elanikke nii seniste tegevuste 
parandamisel kui uute väljatöötamisel, kasutades erinevaid kanaleid, sh Facebook, 
valla veebileht, VOLIS, Zoom jt. e-kirjadele vastamiskiiruse osas on tulemuse tähtaeg 
seatud vastavalt eelnevalt vallavalitsuse üksuste ülesannete alusel, seda varasemaks 
tõsta ei ole kavas. 
 

    

EELARVESTRATEEGIA 
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lk. 47 – muuta sõnastust, „Eesmärgiks on langetada 
eelarvestrateegilised otsused tulenevalt 
otsedemokraatia printsiipe järgides, eelnevalt VOLIS 
keskkona kaudu toimunud küsitluste tulemuste põhjal.“ 
 
Selgitus. Tuleb tõdeda fakti esinemist Viimsi ametnike 
poolt seoses vähesest elanikkonna kaasamises nende 
eneste elukeskkonna kujundamisel otsusteks, 
algatusteks on otsedemokraatia rakendamise 

Martin Kadak, 
martin.kadak5@gmail
.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: eelarvestrateegia kinnitab valla volikogu, mis koosneb valitud 
rahvaesindajatest. VOLIS keskkonda kasutatakse kaasava eelarve ettepanekute 
kogumiseks ja rahvahääletuseks. 



proovimine „kaasava eelarve“ näol. Valla eelarve 
moodustub viimsilaste maksudest ja ka siis otsutagem, 
mitte oodakem poliitilist lähenemist. 
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lk. 53 – muuta sõnastust, „Eeelarvestrateegias 
kajastatud eesmärgid ja tegevused tulenevad 
otsedemokraatlikult VOLIS keskkonnas toimunud 
küsitluste tulemuste põhjal arengukava koostamise...“. 
Täie tõsidusega vaagida muudatusi saavutamaks 
suurendada 10,5%-ni vaba aja, kultuuri ja 
sporditegevusteks põhitegevuse kuludest ja 
üldvalitsemisteks 11,5% 
 
Selgitus. Tänases tekstis mainitud „arutelud“ 
eeldatavasti senise tava kohaselt toimuvad ametnike 
vahel, külavanemate hulgas ja hetkel saabuva 
muudatuste esitamise tähtajal valdav osa on täielikus 
teadmatuses, senine vajab muutmist. Muudatuste läbi 
põhitegevuse kulusid enam eraldada igapäevaseks 
elanikkonna hüvanguks kiidab heaks iga viimsilane ja 
küllap samuti muudatust eraldiste vähendamist 
üldmalitsemistel. 

Martin Kadak, 
martin.kadak5@gmail
.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: eelarvestrateegias sisalduvad kulud põhinevad muu hulgas valla erinevates 
valdkondlikes arengukavades seatud tegevustel ja maksumustel. Iga valdkondliku 
arengukava koostamise käigus kogutakse ettepanekuid sidusrühmadelt ning 
korraldatakse avalik arutelu. Seetõttu on tarbetu dubleerida eelarvestrateegias 
sisalduvate kulude kohta ettepanekute tegemist uuesti muus formaadis. 
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lk. 60 – tabelis muuta Roosi tee tiigi korrastamine tuues 
tegevuse aastaks 2021, samas vahendid näidata 
jõulinnku, tenniseseina, koerte aed jne. rajamiseks. 
Lisada tabelisse „ kaasava eelarve“ raames aastal 2020 
teostatav kui ka järgneval aastal. Spordi- ja vaba aja 
rajatiste reale tabelis on ametnikud planeerinud „0“ 
aastaiks 2021-2015 – selline lähenemine vajab 
muutmist, küsitlus oli ilmekas. Ühtlasi lisada Karulaugu 
planeeritava terviseraja pikendamise kulu. Klindi pealse 
astangu rekratsiooniala rajamine edasi lükata (2025). 
 
Selgitus. Viimsi alevikus paikneva Roosi tee tiigi ja 
külgneva ala korrastamist tuleb teostada juba tuleval 
aastal, see mahajäetud ala aktiivsesse kasutusse 
võtmisega saavutatakse ümbruskonna laste, eakate 
vajadus vabas õhus treenida rajatavas jõulinnakus kui 
ka tenniseseina headust kasutades, miks ka mitte 
koerte aiale koha eraldamisega. Klindi astangu rajatiste 
kulutustest tingituna on juba ära jäänud paljud teiste 
külade, alevike kogukondade soovid ja tuulepealne 
asukoht on igapäevaseks kasutamiseks tegelikult ilmast 
tingituna suuresti häiritud võrreldes astangu all 
asetsevate vaba aja välis rajatistega. 
 
 

Martin Kadak, 
martin.kadak5@gmail
.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Roosi tee tiigi korrastamist ei saa teostada varem, kuna eeldab Roosi tee tiiki tuleva 
eelvoolu valeühenduste likvideerimist, mis saab tehtud eeldatavalt 2024.aastaks alles. 
Selgitus: arengukava tekstis on sees tulemus „rajatud on valgustatud Karulaugu 
terviserada Viimsi mõisa pargist VIMKA suusanõlva alani“ – ettepanekust ei ole 
arusaadav, mida veel tuleks teha. 
Klindi pealse astangu rekratsiooniala rajamine toimub vastavalt kavandatule. 
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lk. lk. 64 vähendada kulutusi (15,o milj.) ATRIUM-le 
näiteks 5% -9% võrra. 
 
Selgitus. Viimsilastele pole mitte üheski lehe või 
kodulehe kaudu kajastatud maksumaksja raha 
otstarbekat kuluridasid, millest ikkagi küsitakse 
eelnõuga euro pealt 15,0 miljonit??? Suure osa 
igapäeva kasutusvõimalused on eakatel ARTIUM-s? 

Martin Kadak, 
martin.kadak5@gmail
.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: Artium kulud tuginevad turuhindadele ja ehitushanke raames laekunud 
pakkumistele. 
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Taastadea eelmises arengukavas olnud ja veel 
kehtivast arengukavast välja jäetud vallavalitsuse 
tegevused tulemiga – meetmed alevike vanemate 
(Viimsi, Haabneeme) ametisse nimetamine (2021). 
 
Selgitus. Viimsi valla põhimäärus ei keela vallavalitsusel 
astuda omalt poolt samme koostööks alevike 
vanematega, pigem vastupidi. Arengukavas elanikega 
koostööks, kaasamiseks pakkuda lahendusena 
vallamajas näit. kuraatori ametikoha moodustamine, 
ikkagi ca 9 000 elaniku kogukondade probleemide 
teadustamine või muu lahendus, et saavutada ametnike 
vahel „jooksutamise“ lõpetamine. "Kaasava eelarve" 
protsess veelkord ilmekalt tõi esile vajaduse 
vahendusisikute, vanemate näol - Teema ära - jättes 
kõrvale näiteks poliitilised kokkulepped, mis jäid võibolla 
teadlikult koalitsioonileppesse kandmata. 

Martin Kadak, 
martin.kadak5@gmail
.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: : Alevikuvanemat ei saa vallavalitsus ametisse nimetada, vaid  see isik tuleb 
valida üldkoosolekul vastavalt Viimsi valla põhimääruses sätestatule. Vanema 
kandidaat peab andma kirjaliku nõustumuse oma kandideerimise osas. Initsiatiiv 
üldkoosoleku kokku kutsumiseks  peab tulema kogukonna poolt.   

    

 


