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Lisa nr 1 

Viimsi Vallavolikogu määruse „Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2022-2027“ eelnõu seletuskirja juurde 

 

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

SISSEJUHATUS; ARENGUVISIOON; ÜLDISED KÜSIMUSED/MÄRKUSED 

1. 

Peatükis „Tegevussuundade elluviimine valdkondade 
lõikes“ tehtud tekstiosas väiksemaid sõnastuslikke 
parandusi ja uuendatud hetkeolukorda kajastavaid 
andmeid, sh jooniseid. 

Viimsi Vallavalitsus 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus: muudatused tekstiosades peatükkides „Elukeskkond“ (väikesed sõnastuslikud 
parandused) „Haridus“ (väikesed sõnastuslikud parandused, hetkeolukorda kajastavad 
andmed, uuendatud andmed joonistel 7 ja 8), „Kommunaal ja taristu“, “Kultuur, sport ja 
terviseedendus“, „Ettevõtlus“. 

2. 

Läbipaistvuse suurendamiseks avalik huvi orbiidis 
olevates teemades võtta arutellu ka kohalikke elanikke 
ja nende ettepanekutega arvestamine. EI 
TEERULLIPOLIITIKALE 

Paul Saar, 
saarepaul@hotmail.c
om 

Ettepanek jäetud arvestamata 
Selgitus: 
Kaasamise põhimõtteid rakendatakse pidevalt, toimuvad regulaarsed 
kaasamisküsitlused ja kaasa rääkimise protsessid. Näiteks Viimsi valla haridus- ja 
noortevaldkonna arengukava 2021-2030 koostamise käigus uuriti veebi teel elanike 
ootusi uuele arengukavale, samuti viidi läbi rida fookusgruppe noorega, 
lapsevanematega, koolide personaliga jt.  
Sarnasel viisil on kavas kaasata valla elanikke ka uue Viimsi valla arengustrateegia 
2023-2045 koostamisse sel ja järgmisel aastal. 

3. 

Korrigeerida arengukavas läbivalt Viimsi valla elanike 
kasvu prognoos realistlikuks, arvestades et tänase ja 
eelmiste vallavalitsuste tegevuse tulemusena kasvab 
valla ametlik elanikkond aastaks 2027 vähemalt 30 000 
elanikuni. 

Selgitus 

Arengukava projektis sisladuvad vastuolulised 
prognoosid. Leheküljel 11 on sihttasemeks aastaks 
2027 kirjutatud 25 000 elanikku. Leheküljel 15 on aga 
kirjas: „Vallas on 2019.a seisuga realiseerimata ca 2 
500 planeeritud elamuühikut, mis tähendab, et soovi 
korral on praktiliselt kohe võimalus Viimsisse oma kodu 
rajada ca 7 000 uuel elanikul.” 

Leheküljel 57 planeeritakse Viimsi eelarvesse aastal 
2027 sellises mahus tulumaksu laekumist, mis eeldab 

Valimisliit 
Kogukondade Viimsi, 
ivo@rullrumm.ee   

Ettepanek jäetud arvestamata 
Selgitus: 
Täpsed elanike kasvu prognoosid lahendatakse uue arengustrateegiaga. Käesolev 
arengukava on vaid senise dokumendi uuendus üheks perioodiks. Viidatud 2019 aasta 
seis pandi arengukavva kirja 2018 aastal ja see oli hinnanguline.  
Hetkel on koostamisel ehitusõiguse rakendatuse uuring, mis selgitab, palju on 
realiseerimata ehitusõigusi vallas. See valmib 2022 septembri lõpuks. Samal ajal on 
koostamisel uus arengustrateegia, mille avaseminaril toodi välja selge eesmärk elanike 
arvu kasvu aeglustada. Lisaks on algatatud uus üldplaneering, mille 
kaasamisküsitluses elanikud nägid rahvastiku kasvu aeglustamist ja millise 
lähteseisukohtade projekti on selline põhimõte fikseeritud. Seega eeltoodust lähtuvalt 
on vallavalitsus asunud rakendama põhimõtteid, misläbi rahvaarvu kasvu 
vähendatakse edaspidi. 
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Viimsi vallas vähemalt 30 tuhande maksumaksja 
sisseregistreeritud elamist. 

Tänasel Viimsi võimuliidul puudub poliitiline tahe Viimsi 
valla tegeliku rahvastikukasvu pidurdamiseks selleks 
seadusest tulenevate võimaluste rakendamisega. 
Arengukavas võiks võimuliit vähemalt tunnistada, et 
niisugune see olukord on. 

4. 

Täiendada peatükki 4. “Tegevussuundade elluviimine 
valdkondade lõikes” tabeliga, milles on ära toodud 
kõikide Viimsi valla alevike ja külade rahvastiku 
tiheduse sihtnumbrid aastaks 2027. 

Selgitus 

Tuleb formuleerida rahvastikutihedus ruutkilomeetri 
kohta – see on konkreetne mõõdik, mille abil saame 
tunnetuslikult võrrelda Viimsi valda teiste Eesti 
asumitega. Kusjuures arvestus tuleb teha asumite 
kaupa asumi pindala põhiselt. Näiteks Haabneeme 
alevikus elab 6949 inimest. Haabneeme aleviku pindala 
on 3,5 km2, mis teeb rahvastikutiheduseks 1985 
inimest/km2. 

Valimisliit 
Kogukondade Viimsi, 
ivo@rullrumm.ee   

Ettepanek jäetud arvestamata 
Selgitus: 
Arengukava eesmärk ei ole esitleda statistikat vaid kavandada valla tulevikku. Statistilisi 
ülevaateid on võimalik ka eraldi koondada. 

    

LOODUSKESKKOND 

5. 

Peatüki „“Keskkonnakaitse“ osas „Olulisemad 
tegevused“ võtta välja tegevused „Viimsi valla 
keskkonnateadlikkuse aasta 2020 läbiviimine“ ja 
„rohealade auditi teostamine“. Sarnaselt võtta tabelis 
„Tegevus/Tulemus“ välja tegevused „Valla 
keskkonnateadlikkuse aasta 2020 läbiviimine“ ja „Valla 
rohealade teemaplaneerimise auditi teostamine“. 

Viimsi Vallavalitsus, 
keskkonna- ja 
planeerimisosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus: Antud tegevused on juba läbi viidud, mistõttu ei ole enam vajalik välja tuua 
arengukava uus redaktsioonis perioodi 2022-2027 kohta.  

6. Peatüki „“Keskkonnakaitse“ tabelis „Tegevus/Tulemus“: 
Viimsi Vallavalitsus, 
keskkonna- ja 
planeerimisosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus:  

 

- muuta tegevuse „Viimsi Mõisapargi 
haljastusplaani koostamine“ sõnastust 
järgmiselt: „Viimsi Mõisapargi 
rekonstrueerimisprojekti koostamine“ ja 
tulemuse „haljastusplaan on koostatud (2022)“ 

 
Tervikliku lahenduse saamiseks oli mõistlik oodata ära ehitusluba, mis puudutas 
veestiku lahendust ja siduda see maastikuarhitektuurseks terviklahenduseks kogu 
pargialaga. 

mailto:ivo@rullrumm.ee
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sõnastust järgmiselt: „rekonstrueerimisprojekt 
on koostatud (2023)“. 

 

- lisada järgmised tegevused ja tulemused: 
o Rohevõrgustiku sidususe säilitamine ja 

parandamine; uus kaitseala loodud 
(2023) 

o Kõrghaljastust puudutava regulatsiooni 
uuendamine; Kõrghaljastust puudutava 
regulatsioon uuendatud (2023) 

 Antud tegevused on keskkonnakaitse seisukohalt olulised lisada uute tegevustena 
arengukavasse. 

7. 

Pikendada Krillimäe maastikukaitseala ja Leppneeme-
Tammneeme maastikukaitseala nii et need saaksid 
keskel omavahel kokku ja ei oleks roheala ilma 
kaitsealata. Nii on võimalik kaitsta paremini viimsi 
loodust võimalike uusarenduste eest seal piirkonnas. 

Kui võimalik siis suurendada ka Mäealuse mka 
territooriumi. 

Paul Saar, 
saarepaul@hotmail.c
om 

Ettepanek jäetud arvestamata 
Selgitus: 
Antud tegevus „Rohevõrgustiku sidususe säilitamine ja parandamine“ ja tulemus: „uus 
kaitseala loodud (2023)“ on juba lisatud eelnõusse. Taustaks - Vallavalitsus on tellinud 
2022 aasta alguses ekspertiisi, mis on lõpetamisel. Lähikuudel tuuakse volikokku 
eelnõu poolsaare keskosadele kaitsealade laiendamise osas. Täpsemalt leiab valla 
maastikukaitsealade ja sidusa rohevõrgustiku tegevus kajastamist läbi uue 
üldplaneeringu ja uue arengustrateegia.  

8. 

Täiendada peatükki 4.1. “Looduskeskkond” alajaotust 
“Keskkonnakaitse” järgmise formuleeringuga: 

„Tegeleme koostöös riigi ametitega Muuga sadamas A-
kategooriaga ettevõtete vähendamise ja 
ammooniumnitraadi lao välja viimisega.“ 

Selgitus 

Muuga sadamast lähtuv keskkonnarisk kogu Viimsi 
poolsaarele on praegusel ajal ülisuur ning Viimsi vald 
peab tegema kõik endast sõltuva, et koostöös 
asjaomaste riigiametitega seda pidevalt lähiaastatel 
vähendada. 

Valimisliit 
Kogukondade Viimsi, 
ivo@rullrumm.ee 

Ettepanek jäetud arvestamata 
Selgitus: 
Mistahes äritegevuse piiramine ei saa olla kohaliku omavalitsuse tegevus või eesmärk. 
Kohalik omavalitsus ja riigiasutuses teevad pidevat tööd, et tagada piirkonnas ohutud 
tingimused. Kui sadamas olev väetis saab sanktsioonide alt vabastatud, siis viiakse see 
minema. Tallinna sadam on hinnanud suhteliselt tõenäoliseks stsenaariumi, et väetise 
terminal ei pruugi piirkonnas enam jätkata praeguse majandustingimuse olukorras. 

9. 

Täiendada peatükki 4.1. “Looduskeskkond” järgmise 
formuleeringuga: 

“Võetakse suund Viimsi valla ja eriti Muuga küla 
looduskeskkonda oluliselt mõjutava Muugatroni DP 
menetluse lõpetamisele.” 

Selgitus 

Lääne-Pööli, Pööli 2, Pööli 3 ning Pöölimetsa kinnistute 
detailplaneeringuga kavandatava Muugatroni rajamise 
plaanid ohustavad piirkonna loodusväärtusi, 

Valimisliit 
Kogukondade Viimsi, 
ivo@rullrumm.ee   

Ettepanek jäetud arvestamata 
Selgitus: 
Viimsi vald ei saa arengukavaga muuta detailplaneeringuid, planeerimismenetlus on 
eraldiseisev menetlus. Kui planeerimise protsessis selgub, et esineb vastuolu 
üldplaneeringu jm piirangutega, siis seda planeeringut ei saa vastu võtta ja ka 
kehtestada. Küll aga ei saa arengukavva kirjutada sisse mingi planeerimisprotsessi 
otsust ette, see oleks planeerimisseaduse põhimõtetega vastuolus. 

mailto:saarepaul@hotmail.c
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rohevõrgustiku toimimist, kohalike elanike vaimse ja 
füüsilise tervise seisukohalt olulise keskkonna säilimist 
ning kahjustavad ka elanike vara väärtust. 

Antud DP arendusplaanid lähevad vastuollu hetkel 
kehtiva üldplaneeringuga ning avalikkuse ootustega, 
kuna Muugatroni detailplaneering näeb ette Viimsi valla 
mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse 
juhtotstarbe muutmist metsamajandusmaast äri- ja 
tootmismaaks, haljasala maaks ning osaliselt 
transpordimaaks. 

    

ELUKESKKOND 

10. 

Peatüki „“Jäätmemajandus“ osas „Olulisemad 
tegevused“ võtta välja tegevus „korraldatud jäätmeveo 
taastamine valla territooriumil“. Sarnaselt võtta tabelis 
„Tegevus/Tulemus“ välja tegevus „Eduka pakkujaga 
lepingu sõlmimine korraldatud jäätmeveoks“. 

Viimsi Vallavalitsus, 
keskkonna- ja 
planeerimisosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus: Antud tegevus on juba läbi viidud, mistõttu ei ole enam vajalik välja tuua 
arengukava uus redaktsioonis perioodi 2022-2027 kohta. 

11. 

Peatüki „“Jäätmemajandus“ osas „Olulisemad 
tegevused“ muuta tegevuse „valla jäätmekava ja 
jäätmehoolduseeskirja ajakohastamine“ sõnastust 
järgmiselt: „valla jäätmevaldkonna arengukava 
koostamine ja jäätmehoolduseeskirja ajakohastamine“. 
Sarnaselt tabelis „Tegevus/Tulemus“: 

- muuta tegevuse „Valla jäätmekava ja 
jäätmehoolduseeskirja ajakohastamine“ 
sõnastust järgmiselt: „Valla jäätmevaldkonna 
arengukava koostamine ja 
jäätmehoolduseeskirja ajakohastamine“ 

- muuta tegevuse tulemuse „jäätmekava on 
ajakohastatud (2021)“ sõnastust järgmiselt: 
„jäätmevaldkonna arengukava on koostatud 
(2022)“ 

- pikendada tulemuse „jäätmehoolduseeskiri on 
ajakohastatud“ tähtaega seniselt 2021.aastalt 
2022.aastale. 

Viimsi Vallavalitsus, 
keskkonna- ja 
planeerimisosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus: Oluline on täpsustada, et koostatakse jäätmevaldkonna arengukava (JÄAK). 
Selle koostamine sõltus riiklikest regulatsioonide muutustest, mille kohaselt peab JÄAK 
kajastama ajakohaseid nõudeid. Jäätmehoolduseeskirja (JHE) ajakohastamise tähtaja 
muutus tulenes riiklikest regulatsioonide muudatustest.  

12. Peatüki „“Jäätmemajandus“ tabelis „Tegevus/Tulemus“: 
Viimsi Vallavalitsus, 
keskkonna- ja 
planeerimisosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus: 
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- tegevuse „Pakendikoti või -konteineri 
teenuspunktide laiendamine, jäätmete liigiti 
kogumise soodustamine ja propageerimine“ 
real: 

o võtta välja tulemus „sõlmitud lepingud 
tootjavastutus-organisatsioonidega, 
tõhustamaks pakendi jäätmete 
kogumist (2020);“ 

o pikendada tulemuse „3043 korterit on 
hõlmatud kohtkogumise lepinguga “ 
tähtaega seniselt 2021.aastalt 
2025.aastale. 

 

Tootjavastutus-organisatsioonidega on lepingud juba sõlmitud, mistõttu ei ole enam 
vajalik välja tuua arengukava uus redaktsioonis perioodi 2022-2027 kohta. 
Kohtkogumisega lepingute sõlmimise tähtaeg pikeneb, kuna elanike soov jäätmeid liigiti 
koguda on olnud oodatust väiksem, sh tekkekohal kogumislepinguid sõlmida. 

 

- lisada järgmine tegevus ja tulemus: „Avalikes 
kohtades jäätmete liigiti kogumise võimaluste 
loomine“; „esimene pilootala loodud 
Haabneeme alevikus (2024)“. 

Viimsi Vallavalitsus, 
keskkonna- ja 
planeerimisosakond 

KOV peab näitama eeskuju jäätmete liigiti kogumises, et saavutada riiklikke 
sihtmäärasid. 

13. Peatüki „Ruumiline planeerimine“ tabelis 
„Tegevus/Tulemus“ 

Viimsi Vallavalitsus, 
keskkonna- ja 
planeerimisosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus:  

 

- muuta tegevuse „Ehitustegevuse strateegiliste 
suundade ja põhimõtete kinnitamine“ sõnastust 
järgmiselt: „Planeerimisvaldkonda reguleeriva 
määruse ja planeeringute elluviimise 
põhimõtete kinnitamine“. Samuti pikendada 
tulemuse „määrus on valla volikogus kinnitatud“ 
tähtaega 2020.aastalt 2023.aastale. 

 Määruse saab volikogus kinnitatud 2023.a. 

 

- võtta välja tegevused „Haabneeme aleviku 
üldplaneeringu kehtestamine“ ja „Prangli 
üldplaneeringu ja rannaalade teemaplaneeringu 
algatamine“ ja lisada järgmised tegevused ja 
tulemused:  

 Antud tegevused on lõpetatud, seoses uue üldplaneeringu algatamisega. 

 

- lisada järgmised tegevused ja tulemused: 
o „Viimsi valla haldusterritooriumi 

üldplaneering“; „Uus üldplaneering on 
vastu võetud (2025) ja kehtestatud 
(2026)“ 

o „Viimsi valla mandriosa ranna- ja 
merealade teemaplaneering“; 
„Teemaplaneering on kehtestatud 
(2025)“. 

 

Lähtuvalt volikogu otsusest algatada kogu valla haldusterritooriumit puudutav 
üldplaneering (hõlmates endas ka algatatud ja juba menetluses olevaid ÜP-sid). 
 
2021.a algatati Viimsi valla mandriosa ranna- ja merealade teemaplaneering ning 
mõistlik on kajastada järgnevad arengueesmärgid ka selle koostamisel. 
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- pikendada tegevuse „Maa- ja 
geodeesiatoimingute e-keskkonna loomine“ 
tulemuse tähtaega seniselt 2021.aastalt 2024. 
aastale 

 Maa- ja geodeesiatoimingute e-keskkonna saab VAAL süsteemi lisatud 2024.a. 

14. 

Kui tekib vajadus suurendada Viimsis 
poodide/kaupluste pinda siis uue maja ehitamise 
asemel peaks pigem remontima vanad kolhoosiaegsed 
hooned säilitades nende originaalne välisilme.   

Paul Saar, 
saarepaul@hotmail.c
om 

Ettepanek jäetud arvestamata 
Selgitus: 
Ettepanek on liiga üldine, et selle alusel saaks arengukavaga ette näha konkreetset 
tegevust/tulemust. Ühtlasi aga informeerime, et vallavalitsusel on kavas moodustada 
arhitektuurinõukogu ja lisaks on nüüdseks tööl ka valla peaarhitekt – eesmärk ongi 
terviklikumalt läheneda valla keskuse ruumiloomele. Seda toetavad koostöö hoone 
omanikega ja järelevalve, mis tagab heakorrastatud keskkonna. 
 

15. 

Keelata detailplaneeringute kinnitamine uute 
korterelamute ja ridaelamute loomiseks. Lubatuks jääb 
1 pere elamu ja paarismaja. Ja need ka siis kui 
kohalikele inimestele on teavitatud ja nad vastu ei ole. 

Paul Saar, 
saarepaul@hotmail.c
om 

Ettepanek jäetud arvestamata 
Selgitus: 
Detailplaneeringute kehtestamist ei saa otse keelata, vaid seda saab reguleerida 
vastava tegevussuuna. Ühtlasi aga informeerime, et koalitsioonilepingu järgi ei algatata 
vallavalitsus ühegi uue planeeringumenetlusega, kus eesmärk on tekitada juurde 
elamumaad. Juba alustatud, vastuvõetud ja / või üldplaneeringu kohasel elamumaal 
tegevusi vaadatakse läbi juhtumi haaval, kuna iga planeering on erinev. Üldised 
põhimõtted saab reguleerida uue üldplaneeringuga. 

16. Uute majade ehitamine metsa (kaasa arvatud meetriste 
noorpuude) ja looduse arvelt täielikult keelata. 

Paul Saar, 
saarepaul@hotmail.c
om 

Ettepanek jäetud arvestamata 
Selgitus: 
Ettepanek on liiga üldine, et selle alusel saaks arengukavaga ette näha konkreetset 
tegevust/tulemust. Elamuehituse üldised põhimõtted saab aga reguleerida uue 
üldplaneeringuga. 

17. 
Teha koostööd operaatoritega 5G leviala 
suurendamiseks ja valguskaabli viimiseks sinna kus 
seda veel pole. 

Paul Saar, 
saarepaul@hotmail.c
om 

Ettepanek jäetud arvestamata 
 
Selgitus: 
Vald on aastaid teinud koostööd valguskaablite ja sidevõrkude arendamise ja 
paigalduse osas ja see koostöö on jätkuv. 5G võrkude arendused on vallas osaliselt 
teostatud ja töö on jätkuv, kuid puudub otseselt vajadus seda praeguses valla 
arengukava dokumendis eraldi kajastada, kuna tegemist on operaatorite poolt 
teostatava tegevusega.  

    

HARIDUS 

18. 

Peatüki „Haridus“ teksti osas täpsustada, et 
väljakutseks on munitsipaallasteaiakohtade tagamine. 
Samuti asendada fraas „kavatseme nende nappust 
leevendada koostöös eraettevõtjatega“ järgmisega „on 
kavas Pärnamäe munitsipaallasteaia ehitamine“. 

Viimsi Vallavalitsus, 
haridusosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus: KOV ülesanne on lasteaiakohtade tagamine ning seetõttu on algset 
sõnastatus täiendatud. 

mailto:saarepaul@hotmail.c
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19. Peatüki „Haridus“ osas „Olulisemad tegevused“: Viimsi Vallavalitsus, 
haridusosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus: 

 

- võtta välja tegevus „hariduse valdkonna 
arengukava väljatöötamine, mis seab 
valdkonnale tervikuna selged prioriteedid ja 
eesmärgid“. 

 Antud tegevus on juba läbi viidud, mistõttu ei ole enam vajalik välja tuua arengukava 
uus redaktsioonis perioodi 2022-2027 kohta. 

 

- muuta tegevuse „täiendavate lahenduste 
leidmine lasteaia-, üldharidus ja huvikooli 
õppekohtade tagamiseks valla lastele, sh 
Pärnamäe lasteaed/põhikooli ja Krillimäe 
lasteaia rajamine“ sõnastust järgmiselt: 
„täiendavate lahenduste leidmine lasteaia ja 
üldhariduse õppekohtade tagamiseks valla 
lastele, sh Pärnamäe hariduskeskuse 
rajamine“. 

 Pärnamäe lasteaed/põhikooli nimetus on edaspidi Pärnamäe hariduskeskus, 
huvikoolide õppekohtade arv on suureneb Viimsi Aritumi rajamisega. 

 

- muuta tegevuse „vallaülese digikooli loomine, 
mis võimaldab jagada aineõpetuse tunde 
koolide vahel, korraldada õppetööd paindlikult 
ja tundides osaleda distantsilt“ sõnastust 
järgmiselt: „vallaülese digikooli laiendamine 
huvikoolidesse ja lasteaedadesse, mis 
võimaldab jagada aineõpetuse tunde ka 
huvikoolides ja lasteaedades, korraldada 
õppetööd paindlikult ja tundides osaleda 
distantsilt“. 

Viimsi Vallavalitsus, 
arendusosakond Aasta jooksul on lisandunud ka huvikoolid ja tulevikus on kavas liita ka lasteaiad. 

 

- lisada uus tegevus „Vallaülese hajaõppe 
võimekuse loomine, mis võimaldab õppijatel 
osaleda korraga nii füüsiliselt, kui ka virtuaalselt 
kontaktõppes“ 

Viimsi Vallavalitsus, 
arendusosakond 

Vastavalt “Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035" järgi on üheks kitsaskohaks 
kvalifitseeritud õpetajate, kutseõpetajate ja tugispetsialistide järelkasv, mis omakorda 
piirab võimalusi hariduse muutmiseks õppijakeskseks. Hajaõppe võimekuse loomine 
aitab Viimsi Vallas jagada kvalifitseeritud õpetajaid ka neis koolides, kuhu selliseid 
õpetajaid on raske leida. Lisaks suurendab hajaõpe ka hariduse omandamise võimalusi 
neil hetkedel, mil laps viibib koolist eemal, võimaldades tunde kas salvestada või 
pakkuda distantsõppe võimalusi. 
Kuna hajaõppe kontseptsioon ja esmased lahendused nägid esmavalgust alles COVID-
19 pandeemia teisel aastal, on Viimsi Vallas loodud mõne üksiku klassi abil hajaõppe 
osaline võimekus seda siis Viimsi koolis ja Haabneeme koolis. Arengukava vaates 
soovime järgnevatel aastatel laiendada hajaõppe võimekust Püünsi koolis, Randvere 
koolis, kui ka Kultuuri- ja hariduskeskuses Viimsi Artium, et muuta ka huviharidus 
kättesaadavamaks.   
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20. 
Peatüki „Alusharidus“ tekstiosas võtta välja lause 
„Ühendsüsteemi käivitamisega paralleelselt töötame 
välja ja rakendame ka võrdsustatud kohatasu mudeli.“ 

Viimsi Vallavalitsus, 
haridusosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus: Haridusteenuste haldamise süsteem (ARNO) töötab juba. 

21. 

Peatüki „Alusharidus“ osas „Olulisemad tegevused“ 
lisada uus tegevus „vallaülese digikooli projektiga 
liitmine, mis võimaldab lasteaedades kasutada digikooli 
IT taristut ja tehnikat õppetegevuse paremaks 
korraldamiseks“. 

Viimsi Vallavalitsus, 
arendusosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus: Kuna digikooli projekti eesmärk on luua ühtsed õpivõimalused kõikidele Viimsi 
lastele, on soov liita ka Viimsi lasteaiad ühtsesse digikooli taristusse ja keskkonda, et 
võimaldada ka lasteaedadel korduv kasutada õppesisu, mida luuakse põhikooli 
esimeses õppeastmes. Digikooli kontot omades saavad ka lasteaedade õpetajad ja 
tugispetsialistid kasutada digikoolitaristut ja vahendeid.   

22. Peatüki „Alusharidus“ tabelis „Tegevus/Tulemus“ Viimsi Vallavalitsus, 
haridusosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus: 

 
- võtta välja tegevused „Lasteaiakohtade 

ühendsüsteemi käivitamine“ ja „Täiendavate 
lasteaiakohtade hankimine eralasteaedadelt“. 

 Antud tegevused on juba läbi viidud, mistõttu ei ole enam vajalik välja tuua arengukava 
uus redaktsioonis perioodi 2022-2027 kohta. 

 

- täpsustada tegevuse „Lasteaiakohtade arvu 
suurendamine vallas“ tulemuse „vallas on kokku 
vähemalt 1550 lasteaiakohta (2025) (algtase 
2019: 942)“ sõnastust järgmiselt: „vallas on 
kokku vähemalt 1850 lasteaiakohta (2025) 
(algtase 2019: 942)“. 

 Pärnamäe lasteaia ehitusega lisandub juurde ca 300 kohta. 

23. Peatüki „Üldharidus“ osas „Olulisemad tegevused“: Viimsi Vallavalitsus, 
haridusosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus: 

 

- võtta välja tegevus „Viimsi hariduskonsortsiumi 
loomine“. Sarnaselt võtta tabelis 
„Tegevus/Tulemus“ välja tegevus „Viimsi 
hariduskonsortsiumi loomine“. 

 
Antud tegevus on toimub erinevate koostöövõrgustike raames, mistõttu ei ole enam 
vajalik välja tuua arengukava uus redaktsioonis perioodi 2022-2027 kohta. Täpsem 
selgitus ja tegevuskava on välja toodud haridus- ja noorsootöö valdkonna arengukavas. 

 - võtta välja tegevused:   

 
o õpilastele mitmekesisemate võimaluste 

pakkumine õppesuundade valimisel“  
Antud tegevus on täpsustavalt välja toodu haridus- ja noorsootöö valdkonna 
arengukavas, ja antud detailsuse astmega tegevust ei ole mõttekas kajastava valla 
arengukavas. 

 
o „õuesõppe ja projektõppe võimaluste 

avardamine“  Antud tegevused 2022. aastaks rakendunud. Ei ole enam ajakohane 

 
o õpetaja enesetäiendusstipendiumi 

süsteemi loomine“  
Antud tegevus on täpsustavalt välja toodud haridus- ja noorsootöö valdkonna 
arengukavas, ja antud detailsuse astmega tegevust ei ole mõttekas kajastava valla 
arengukavas. 
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- muuta tegevuse „3. kooliastmes võimaluse 
loomine erinevate õppesuundade vahel 
valimiseks“ sõnastust järgmiselt: „koolide 
omanäoliste õppekavade  kujundamine“. 

 
Antud tegevus on täpsustavalt välja toodud haridus- ja noorsootöö valdkonna 
arengukavas, ja antud detailsuse astmega tegevust ei ole mõttekas kajastava valla 
arengukavas. 

 
- Muuta sõnastust ja välja võtta „Tuleviku Kool“ 

mõistena ning jätta „erakoolide valda rajamise 
toetamine. 

 Muuta kitsendavat sõnastust „Tuleviku Kool“ ning jätta laiapinnalisem erakooli 
toetamise põhimõte 

 

- lisada uus tegevus „Hajaõppe võimekuse 
tõstmine üldhariduskoolides, mis võimaldab 
õppijatel osaleda kontaktõppes nii virtuaalselt, 
kui ka kohapeal“. 

 Hajaõppe võimaluste laiendamine haridusvaldkonnas on prioriteediks, et õppimine 
toimuks nii distantsilt kui kontakttunnina. 

24. Peatüki „Üldharidus“ tabelis „Tegevus/Tulemus“ Viimsi Vallavalitsus, 
haridusosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus:  

 

- täiendada tegevuse „Õpilastele täiendavate 
arenguvõimaluste loomine“ sõnastust järgmiselt: 
„Õpilastele täiendavate arenguvõimaluste 
loomine, huvihariduse ja üldhariduse lõiming“. 
Samuti tulemuse lahtris: 

 Antud tegevus on seatud haridus- ja noorsootöö valdkonna edaspidiseks prioriteediks, 
ja antud detailsuse astmega tegevust ei ole mõttekas kajastava valla arengukavas 

 
o võtta välja tulemus „loodud spordi 

õppesuund Haabneeme koolis (2020)“  Antud tegevus on juba läbi viidud, mistõttu ei ole enam vajalik välja tuua arengukava 
uus redaktsioonis perioodi 2022-2027 kohta. 

 
o võtta välja tulemus „loodud on 

õppesuundade valik III kooliastmes (2024)“  Selle asemele kujundatakse omanäolised õppekavad. 

 
o võtta välja tulemus „valla kahes koolis on 

avatud õppesuunad (2024)“  
Antud tegevus on täpsustavalt välja toodud haridus- ja noorsootöö valdkonna 
arengukavas, ja antud detailsuse astmega tegevust ei ole mõttekas kajastava valla 
arengukavas. 

 
o lisada uus tulemus „valla huvikoolid ja 

üldhariduskoolid kasutavad otstarbekalt 
ruumide ja õpetajate ressursse (2024)“ 

 Kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium valmimisega on võimalus kasutada ressursse 
otstarbekalt ning ristkastutuse põhimõttel. 

 

- muuta tegevuse „Õpetajatöö suurem 
väärtustamine, sh motivatsioonpaketi loomine“ 
tulemusi järgmiselt: 
o pikendada tulemuse „motivatsioonipakett on 

loodud“ tähtaega seniselt 2021.aasalt 
2024.aastale 

 Antud motivatsioonipaketi loomine on töös ning kuna eesmärgiks on antud teema 
põhjalik käsitlus, siis on otstarbekas pikendada paketi loomise perioodi. 
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o võtta välja tulemused „personali liikuvus on 

aasta aastalt vähenenud (2024)“ ja „noorte 
õpetajate osakaal on tõusnud (2024)“ 

 Ei ole probleemiks, antud tegevus on 2022. aastaks saavutatud 

 
- võtta välja tegevus „Koostöö kasv era- ja 

kutsekoolidega ning riigigümnaasiumiga“  Antud tegevus on seatud haridus- ja noorsootöö valdkonna edaspidiseks prioriteediks 
ja antud detailsuse astmega tegevust ei ole mõttekas kajastava valla arengukavas. 

 

- lisada uus tegevus „Õppetaristu parandamine“ 
ja tulemus „Viimsi Kooli ujula renoveeritud 
(2024); Püünsi Kooli õppeklassid on välja 
ehitatud (2024)“ 

 Lisada uued taristu investeeringu eesmärgid. 

 

- muuta tegevuse „Distantsõppe e-platvormi - 
Viimsi digikooli - sisseviimine Viimsi 
üldharidusasutustesse“ sõnastust järgmiselt: 
„Hajaõppe võimekuse tõstmine“. Samuti võtta 
välja senised tulemused „Viimsi Koolis ja Prangli 
Koolis toimuvad digitaalselt aineõpetus-tunnid 
(2020); Viimsi digikool on rakendunud kõikides 
Viimsi üldharidusasutustes (2022)“ ja lisada 
juurde uus tulemus „Hajaõppe võimekus on 
tõstetud Viimsi ja Püünsi Koolis ning loodud 
Randvere koolis (2023)“ 

Viimsi Vallavalitsus, 
arendusosakond Sõnastust parandatud, baas on saavutatud, töö läheb sellega edasi. 

25. 

Peatüki „Huviharidus ja noorsootöö“ tekstiosas võtta 
välja lõik „Lähiaastate suurimaks uuenduseks ja 
mahukaimaks arendusprojektiks huvihariduse ja 
noorsootöö valdkonnas on Viimsisse rajatav Kultuuri- ja 
huvihariduskeskus ARTIUM, mille uksed plaanime 
avada aastal 2022 ning kus avanevad kaasaegsed 
võimalused muusika, kunsti, tehnoloogia ja loodusalase 
huvihariduse omandamiseks.“ ja lõik „Avasime 2019. 
aastal valla munitsipaalasutusena Viimsi Noortekeskuse 
uutes ruumides.“ Sarnaselt sellele võtta osast 
„Olulisemad tegevused“ võtta välja tegevused „Kultuuri- 
ja huvihariduskeskus ARTIUM avamine (2022)“ ja 
„Raamatukogu laienemine“, ning tabelis 
„Tegevus/Tulemus“ tegevus „Kultuuri- ja 
huvihariduskeskus ARTIUM ehitamine“. 

Viimsi Vallavalitsus, 
haridusosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus: Antud tegevused on juba läbi viidud, mistõttu ei ole enam vajalik välja tuua 
arengukava uus redaktsioonis perioodi 2022-2027 kohta. 
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26. 

Peatüki „Huviharidus ja noorsootöö“ osas „Olulisemad 
tegevused“ lisada juurde uus tegevus „Viimsi digikooliga 
ühinemine, mis võimaldab huvikoolidel osa saada ja 
panustada õppetegevuse paremaks korraldamiseks ja 
toetaks mitmekülgse huvihariduse pakkumist“. 

Viimsi Vallavalitsus, 
haridusosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus: Hajaõppe võimaluste laiendamine huvikoolides, pakkudes seeläbi Viimsi valla 
haridus ja noorsootöö võrgustiku laiahaardelisemaid koostöö võimalusi. 

27. 

Täiendada peatükki 4.3. “Haridus” alajaotust 
“Alusharidus” järgmise formuleeringuga: 

“Võetakse suund mitte eraettevõttelt MLA Viimsi 
Lasteiad majade rentimisele, vaid vallale /OÜ Viimsi 
Haldus kuuluvate lasteaedade rajamisele.” 

Selgitus 

Pikemas perspektiivis on Viimsi vallal majanduslikult 
kasulikum ehitada omale lasteaedade hooneid kui neid 
eraettevõttelt rentida. 

Valimisliit 
Kogukondade Viimsi, 
ivo@rullrumm.ee   

Ettepanek jäetud arvestamata 
Selgitus: 
Vallavalituses poolt arengukava muudatustes juba kajastus suund luua täiendavaid 
munitsipaal-lasteaia kohti (pt-i „alusharidus“ lisandub juurde uus tulemus „Pärnamäe 
lasteaia ehitusega lisandub juurde ca 300 kohta“). Lisaks sellele OÜ Viimsi Haldus 
koostab analüüsi, et selle tulemusena leida majanduslikult soodsamad lahendused kas 
olemasolevatele hoonetele juurdeehituste või eraldiseivate hoonete näol lasteaedade 
laienduste loomiseks. 

    

KOMMUNAAL JA TARISTU 

28. 

Peatüki „Teedevõrk“ osas „Olulisemad tegevused“ võtta 
välja tegevus „Haabneeme alevikku läbiva Randvere 
tee vastava lõigu taotlemine valla omandisse, vahendite 
tagamine tee ümberehitamiseks valla peatänavaks“. 

Viimsi Vallavalitsus, 
ehitus- ja 
kommunaalosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus: Antud tegevus on juba läbi viidud, mistõttu ei ole enam vajalik välja tuua 
arengukava uus redaktsioonis perioodi 2022-2027 kohta. 

29. Peatüki „Teedevõrk“ tabelis „Tegevus/Tulemus“: 
Viimsi Vallavalitsus, 
ehitus- ja 
kommunaalosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus: 

 

- võtta välja tegevuse „Tolmuvabade katetega 
teede ehitus valla mandriosas“ tulemus „igal 
aastal ehitatakse vähemalt 5 km tolmuvabade 
katetega teid (2024) (algtase 2019: 5,8 km)“, 
muuta tulemuse „100% tolmuvabad (2022)“ 
sõnastust järgmiselt: „98% tolmuvabad (2022)“, 
lisada juurde tulemus „100% tolmuvabad 
(2023)“. 

 
Nihkub edasi, kuna tolmuvabade ehitustöödega seotud komponendid on oluliselt 
kallinenud ning sellest tulevalt läksid hanke tulemused kallimaks ning tööde maht 
vähenes. 

 
- pikendada tegevuse „Kergliiklusteede võrgu 

laiendamine“ tähtaega senise 2021.aasta 
asemel 2024.aastale. 

 Seoses maakorralduslike küsimustega tuli tähtaega muuta. 

mailto:ivo@rullrumm.ee
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30. 
Peatüki „Transport ja liikuvuskorraldus“ tabelis 
„Tegevus/Tulemus“: 

Viimsi Vallavalitsus, 
ehitus- ja 
kommunaalosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus: 
 

 

- muuta tegevuse „Madalapõhjaliste 
ühistranspordisõidukite kasutuselevõtt“ 
tulemust „valla liine teenindavad 75% ulatuses 
madalapõhjalised bussid (2021)“ järgmiselt: 
„valla liine teenindavad 100% ulatuses 
madalapõhjalised bussid (2022)“. 

 Seoses valla avaliku bussiliiniveo hanke vaidlustusega algas uus hankeleping, millega 
tulevad valla liine teenindama uued bussid, 2022. aastal 

 
- võtta välja tegevus „Pargi ja Reisi süsteemi 

käivitamine“.   Antud tegevus on juba läbi viidud, mistõttu ei ole enam vajalik välja tuua arengukava 
uus redaktsioonis perioodi 2022-2027 kohta. 

31. 

Peatüki „Tänavavalgustus“ osas „Olulisemad 
tegevused“ võtta välja tegevus „Haabneeme 
tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimise (LED I 
projekt) lõpetamine, tänavavalgustuse taristu 
rekonstrueerimise jätkamine vallaüleselt, sh külades 
(LED II projekt e. Viimsi valla LED-valgustamine)“. 

Viimsi Vallavalitsus, 
ehitus- ja 
kommunaalosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus: Antud tegevus on juba läbi viidud, mistõttu ei ole enam vajalik välja tuua 
arengukava uus redaktsioonis perioodi 2022-2027 kohta. 

32. 

Peatüki „Sademevesi“ tabelis „Tegevus/Tulemus“ lisada 
juurde järgmised tegevused ja tulemused: 

- Looduspõhiste sademeveelahenduste 
rajamine; vähemalt 7 looduspõhist 
sademeveelahendust rajatud (sihttase: 2027; 
baastase: 3 (2021)) 

- Sademevee taaskasutuslahenduste 
rakendamine; 2 sademevee 
taaskasutuslahendust rakendatud (2027; 
baastase: 0 (2021)) 

Viimsi Vallavalitsus, 
ehitus- ja 
kommunaalosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus: Lähiaastatel on kavas ette valmistada ja rajada Viimsis rida olulisi 
sademeveelahendusi, mida seetõttu mõttekas kajastada ka arengukavas. 

33. 
Peatüki „Vesi ja kanalisatsioon“ tabelis 
„Tegevus/Tulemus“: 

Viimsi Vallavalitsus, 
ehitus- ja 
kommunaalosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus:  

 

- täpsustada tegevuse „Elanike päevane vee 
ühiktarbimine ei suurene“ tulemuse „elanike 
vee ühiktarbimine ei ole suurenenud (110 l) 
(2024)““ sõnastust järgmiselt: „elanike vee 
ühiktarbimine ei ole suurenenud (110 
l/ööpäevas elaniku kohta) (2024)“. 

 lisatud täpsustus, et ühiktarbimise maht tähendas liitreid ööpäevas elaniku kohta. 

 
- lisada juurde uus tegevus ja tulemus „Uue 

ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava 
koostamine; arengukava on vastu võetud 

 Uus arengukava on ettevalmistamisel, mistõttu mõttekas juurde lisada. 
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(2024)“ 

34. 

Peatüki „Merendus ja sadamad“ tabelis 
„Tegevus/Tulemus“ lisada juurde uus tegevus ja 
tulemus „Sadamate kaldapiiri korrastamine ja 
omandivormi täpsustamine; Kaldapiir korrastatud ja 
omandivorm selgitatud (2023)“. 

Viimsi Vallavalitsus, 
ehitus- ja 
kommunaalosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus: Kaldapiiri korrastamise ja omandivormi selgitamine on kerkinud aktuaalses 
küsimuseks, mistõttu otstarbekas kajastada ka arengukavas. 

35. 
Peatüki „Heakord ja haljastus“ tabelis 
„Tegevus/Tulemus“: 

Viimsi Vallavalitsus, 
ehitus- ja 
kommunaalosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus: 

 - võtta välja tegevuse „Kallasraja korrastamine“ 
tulemusest tähtaeg 2021.a  Kestev tegevus, ei ole mõttekas panna konkreetset aastat tähtajaks 

 

- lisada juurde uus tegevus ja tulemus „Aia- ja 
haljastusjäätmete konteinerite paigaldamine 
kalmistutele; Konteinerid on paigaldatud 
(2023)“ 

 Tuleneb vajadusest tagada kalmistukülastajatele kohad, kuhu paigutada haudade 
korrastamisest tekkivad jäätmed. 

36. 

Täiendada peatükki 4.4. “Kommunaaltaristu” alajaotust 
“Sademevesi” järgmise formuleeringuga: 

“Aastatel 2023 – 2027 korrastame sademevee kraavid 
külades, kus mahajäämus on kujunenud eriti suureks 
(Muuga, Pringi).” 

Selgitus 

Sademevee arengukava on projektis on väga üldine, 
selles puuduvad konkreetsed piirkonnad ja tähtajad. 
Muugal ja Pringis on probleemid suured, need tuleb 
selgelt fookusse tõsta. 

Valimisliit 
Kogukondade Viimsi, 
ivo@rullrumm.ee   

Ettepanek jäetud arvestamata 
Selgitus: 
Sademevee arengukava lisades on esitatud piirkondade kaupa väga täpsed kaardid. 
Sademevee valdkonda on kaasatud palju eurotoetusi, et mitmeid töid teha. Kuna aga 
külades tööde tegemine on mahukas ja valla eelarve ei võimalda kõike, on teostatud 
töid piirkondades, kus see on kiirema iseloomuga. Kavas on ka valdkondlikku 
arengukava ja selle tegevuskava uuendada. 

37. 

Täiendada peatükki 4.4. “Kommunaaltaristu” alajaotust 
“Sademevesi” järgmise formuleeringuga: 

“Uute detailplaneeringute algatamise tingimused tuleb 
juba aastal 2023 karmistada, sätestades konkreetsed 
nõue sademevee kogumissüsteemide paigaldamiseks.“ 

Selgitus 

Üleforsseeritud kinnisvaraarenduse tulemusel on Viimsi 
vallas tekkinud reaalne oht suvisel ajal põhjavee 
taseme langemiseks kriitilise piirini. Selle riski 
maandamiseks on vajalik nõuda kõikidelt uutelt 

Valimisliit 
Kogukondade Viimsi, 
ivo@rullrumm.ee   

Ettepanek jäetud arvestamata 
Selgitus: 
Sademevee kogumise nõuet rakendatakse juba 2021 aastast, seda põhimõtet 
käsitletakse ka valla uues üldplaneeringus. 

mailto:ivo@rullrumm.ee
mailto:ivo@rullrumm.ee
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detailplaneeringutelt sadevee kogumissüsteemide 
paigaldamist. 

38. 

Täiendada peatükis 4.4 „Kommunaal ja taristu“ 
alajotuses „Teedevõrk“ tabelit 9 lk. 22 järgmiselt: 

 

Kergliiklusteede 
võrgu laiendamine 

Kergliiklusteede võrgu 
laiendamine - Muuga tee 
jalgratta- ja jalgtee 
pikendamine Lasketiiru teest 
kuni Piirivalveteeni s.t. 
bussiringini (2023) 

 

Selgitus 

Selle umbes kilomeetri pikkuse kergtee lõigu 
rajamisega on erinevad vallavalistuse koosseisud 
justkui tegelenud vähemalt 5 aastat, aga tulemusi 
paraku pole. 

Antud kergliiklustee lõiguga ühenduks Viimsi 
kergliiklusteede võrgustik väga hästi välja arendatud 
Maardu linna kergliiklusteede võrgustikuga, luues 
täiendvaid liikumisvõimalusi kahe omavalitsusüksuse 
vahel. Lisaks tõstaks see märkimisväärselt Muuga küla 
elanike turvalisust jalgi või kergsõidukitega liiklemisel. 

Valimisliit 
Kogukondade Viimsi, 
ivo@rullrumm.ee   

Ettepanek jäetud arvestamata 
Selgitus: 
Tegemist on kahtlemata olulise lõiguga. Lähiajal on kaks transpordimaad tulemas valla 
omandisse ja siis jätkatakse maaomanikega läbirääkimisi. Kahjuks võtavad need aega 
ja enne, kui terves ulatuses pole teemaa laiendused eraldi välja mõõdetud ja valla 
omandisse saadud, ei saa tee-ehitust kavandada. See kõik sõltub maaomanikest. 
Vallavalitsus teeb igakülgselt selle nimel tööd, et Muuga kergtee saaks rajatud. 

    

SOTSIAALHOOLEKANNE 

39. 

Peatüki „Sotsiaalhoolekanne“ osas „Olulisemad 
tegevused“ lisada juurde uus tegevus 
„Sotsiaalhoolekande spetsialistide optimaalse arvu 
tagamine ja nende pädevuse tõstmine.“ 

Viimsi Vallavalitsus, 
sotsiaal- ja 
tervishoiuosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus: Sarnaselt lastekaitsetöötajate kvalifikatsiooninõuetele jõustusid nõuded ka 
sotsiaaltöö spetsialistide kvalifikatsioonile ja valdkondliku pädevuse osas. Olenemata 
sellest, et hoolekande valdkond on viimastel aastatel saanud juurde oluliselt ülesandeid 
(COVID19 piiramisega seotud tegevused, vaktsineerimise korraldus, energia 
kallinemise leevendamine, põgenike vastuvõtmine ja juhtumimenetlused, piirangutest 
tulenevad vaimse tervise mured ja riskiperede arvu suuremine) on valdkond jätkuvalt 
reformimisel, lähiaastatel on riigil kavatsus delegeerida kohalikele omavalitsustele 
mitmeid ülesandeid, mida täna osutatakse riiklikult, näiteks erihoolekandeteenuste 
korraldamine, spetsiifilise abivajaduse hindamine sarnaselt puude raskusastme 

mailto:ivo@rullrumm.ee
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määramisega, mida hetkel viib läbi Sotsiaalkindlustusameti ekspertkomisjon. 
Täiendavate ülesannetega hakkama saamisel on vaja olla valmis kaasama täiendavat 
pädevat tööjõudu, et vältida sotsiaaltöötajate ametist lahkumist ja läbipõlemist. 

40. 
Peatüki „Sotsiaalhoolekanne“ tabelis 
„Tegevus/Tulemus“ 

Viimsi Vallavalitsus, 
sotsiaal- ja 
tervishoiuosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus:  

 
- pikendada tegevuse „Klientide rahulolu 

sotsiaalvaldkonna teenustega“ tähtaega 
seniselt 2021.aastalt 2023.aastale 

 Uuring klientide rahuloluga sotsiaalvaldkonna teenuste osas viiakse läbi Viimsi valla 
rahulolu-uuringu osana. 

 

- võtta tegevuse „Interaktiivse 
kaasamiskeskkonna rakendamine ja 
arendamine“ tulemuse lahtrist välja 
„kogukondlik digiplatvormi Hopsti loodud 
(2020)“ 

 Antud tegevus on juba läbi viidud, mistõttu ei ole enam vajalik välja tuua arengukava 
uus redaktsioonis perioodi 2022-2027 kohta. 

 

- pikendada tegevuse „Koostööpartnerite ja 
vabatahtlike jõustamiseks tegevuskava 
väljatöötamine“ tulemuse tähtaega seniselt 
2020.aastalt 2022.aastale 

 

Seoses COVID19 pandeemia leevendamisega seotud täiendavate ülesannetega ei ole 
olnud võimalik tegevust tähtaegselt läbi viia. 2022. aastal on seoses põgenike 
vastuvõtmisega Viimsi vallal tekkinud vabatahtlike baas ja on läbi viidud mitmeid 
ühiseid arutelusid jätkutegevuste planeerimisel seoses vabatahtlike edasise 
kaasamisega. Täpsema tegevuskava töötame koostöös vabatahtlikega välja 2022. 
aasta lõpuks. 

41. Peatüki „Lastekaitse“ tabelis „Tegevus/Tulemus“: 
Viimsi Vallavalitsus, 
sotsiaal- ja 
tervishoiuosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus:  

 - tegevuse „Abivajava lapse võimalikult varane 
märkamine“ real:   

 

o võtta välja tulemused „vajadused välja 
selgitatud, laste ja perede heaolu profiil 
koostatud (2020)“ ja „regulaarsed 
koostöö-võrgustiku kohtumised läbi 
viidud, ettevalmistus-arutelud ennetus-
strateegia koostamiseks (2021)“ 

 Antud tegevused on juba läbi viidud, mistõttu ei ole enam vajalik välja tuua arengukava 
uus redaktsioonis perioodi 2022-2027 kohta. 

 

o muuta tulemuse „ühised 
tegevusjuhised välja töötatud, ennetus-
strateegia valmis (2022)“ sõnastust ja 
tähtaega järgmiselt: „ennetustegevused 
on heaoluprofiili tegevuskavas sisse 
viidud (2023)“ 

 

2022. aastal alustas tegevust Viimsi Heaolu Nõukogu, kuhu kuuluvad 
Siseministeeriumi, Sotsiaalkindlusameti, Päästeameti, Politsei, Töötukassa, küla- ja 
kogukonnaliikumiste ja Viimsi Vallavalitsuse erinevate osakondade ja hallatavate 
asutuste esindajad. Heaolu Nõukogu ülesandeks on lähtuvalt Viimsi valla 
heaoluprofiilist (valmis 2022. aasta alguses) tähelepanu vajavate valdkondade 
muredele lahenduste välja töötamine ja rakendamise koordineerimine.  

 

o muuta tulemuse „ennetustegevustega 
tegeletakse regulaarselt (2024)“ 
sõnastust ja tähtaega järgmiselt: 
„ennetustegevustega tegeletakse 
regulaarselt, Islandi ennetusmudel 

 

Koostöös Justiitsministeeriumiga viiakse 2022-2024 aastal läbi projekti “Alaealiste 
erikohtlemise süsteemi loomine”, mille üheks põhisuunaks on kogukonnas on alaealiste 
riskikäitumise põhjuste uurimine ja ennetustegevuste rakendamine Islandi 
ennetusmudeli põhimõttel (täiendav info: https://opleht.ee/2019/04/islandi-
ennetusmudel/ ) 

https://opleht.ee/2019/04/islandi-
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rakendatud (2025)“. 

 
- võtta välja tegevuse „Vanemlust toetavate 

tegevuste pakkumise suurendamine“ 
tulemused:  

Viimsi Vallavalitsus, 
sotsiaal- ja 
tervishoiuosakond 

  

 

o läbi viidud vanemlusprogramm 
„Imelised aastad“, taotlus esitatud 
2021.a elluviimiseks, SPIN programm 
läbi viidud (2020) 

 Antud tegevus on juba käivitatud (jooksev korraldus igal eelarveaastal), mistõttu ei ole 
enam vajalik välja tuua arengukava uus redaktsioonis perioodi 2022-2027 kohta. 

 o Noortegarantii läbi viidud (2021)  Antud tegevus on juba käivitatud (monitooritakse jooksvalt, igal poolaastal), mistõttu ei 
ole enam vajalik välja tuua arengukava uus redaktsioonis perioodi 2022-2027 kohta. 

42. 
Peatüki „Puuetega inimeste hoolekanne“ tekstiosas 
võtta välja tegevus „tööturul võrdväärset osalemist 
toetav intervallhoiuteenus Viimsis“. 

Viimsi Vallavalitsus, 
sotsiaal- ja 
tervishoiuosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus: riik teeb ise 

43. 

Peatüki „Puuetega inimeste hoolekanne“ osas 
„Olulisemad tegevused“ võtta välja tegevus „avalike 
teenuste delegeerimine mittetulundusühingutele (nt 
valdkondlikule katuseorganisatsioonile)“ . 

Viimsi Vallavalitsus, 
sotsiaal- ja 
tervishoiuosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus: antud tegevus on juba läbi viidud (on loodud Hoolekandekeskus), mistõttu ei 
ole enam vajalik välja tuua arengukava uus redaktsioonis perioodi 2022-2027 kohta 

44. 

Peatüki „Puuetega inimeste hoolekanne“ tabelis 
„Tegevus/Tulemus“ tegevuse „Erivajadustega isikute 
vajaduste märkamine (võrgustiku koostöö, teavitamine, 
koolitused jms) ja neile vajalike teenuste võimaldamine 
vallas või lähiümbruses“ real: 

Viimsi Vallavalitsus, 
sotsiaal- ja 
tervishoiuosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus:  

 

- pikendada tulemuse „omaste-hooldajatele 
loodud tugisüsteem hooldus-koormuse 
vähendamiseks, läbi viidud uuring 
erivajadustega inimeste vajaduste 
kaardistamiseks“ tähtaega seniselt 2021.aastalt 
2024.aastale 

 

Uuring erivajadusega inimeste vajaduste kaardistamiseks viiakse läbi 2022 lõpus kuni 
2023. aasta alguseni seoses erivajadusega inimeste tugikeskuse käivitamisega 2023. 
aastal. Esmased kohtumised erivajadusega inimeste huvikaitse organisatsioonidega 
toimusid 2021. aastal, kuid tulenevalt COVID19 pandeemiast jäid tegevused ootele, küll 
on hoolduskoormuse leevendamisega tegeletud Viimsi Hoolekandekeskuse poolt nii 
koduteenuse, isikliku abistaja teenuse kui ka tugiisikuteenuse arendamise osas. 

 
- pikendada tulemuse „valminud tugikeskus 

erivajadustega inimestele“ tähtaega seniselt 
2022.aastalt 2023.aastale 

 

 
Muusikakool kolib Kultuuri- ja hariduskeskusesse Viimsi Artium 2022. aasta suve 
lõpuks, erivajadusega inimestele mõeldud tugikeskust planeeritakse luua muusikakooli 
hoonesse (Randvere tee 38). Enne keskuse avamist on hoone vaja kohandada 
erivajadusega inimestele vastavaks ning energiatõhusaks. Hoone renoveerimise 
vajaduse tõttu ei ole võimalik keskust avada 2022. aastal, vaid pikendatakse 2023. 
aastale. 

 

- võtta välja tulemused „pidevalt tehtav 
probleemide kaardistamine ja nendele 
vastavate lahenduste väljatöötamine (2024)“ ja 
„enimlevinud probleemkohad on tuvastatud 
ning pakutakse toetavaid tegevusi (2024)“ 

 Pidev töö, ei ole otstarbekas sellisel kujul kajastada. 
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- võtta välja tulemus „selgitatakse välja Viimsi 
elanike vajadus teenuskohtade järele ja 
kaardistatakse naaberomavalitsuste huvi 
koostöövõimaluste osas ning leitakse sobiv 
asukoht (2021)“. 

 
Antud tegevus on juba läbi viidud (on loodud Hoolekandekeskus ja leitud sobiv asukoht 
– end. Viimsi Muusikakooli hoones), mistõttu ei ole enam vajalik välja tuua arengukava 
uus redaktsioonis perioodi 2022-2027 kohta. 

45. 

Peatüki „Eakate hoolekanne“ tabelis 
„Tegevus/Tulemus“ võtta välja tegevuse „Eelduste 
loomine valla elanike võimalikult pikaks tööalaseks 
aktiivsuseks ja toimetulekuriskide maandamiseks“ 
tulemused „Haabneeme Päevakeskus ja selle teenused 
laienenud (2020); Randvere Päevakeskus ja selle 
teenused laienenud; koduteenuste mahtu ja liike 
suurendatud; Prangli saarel koduteenus käivitatud; välja 
töötatud eakate hooldus-koormust ennetavad teenused 
(2021); Hoolekandeteenuseid koordineeriva hallatava 
asutuse Viimsi Hoolekandekeskus loomine ja 
käivitamine (2021)“: 

Viimsi Vallavalitsus, 
sotsiaal- ja 
tervishoiuosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus: Antud tegevused on juba läbi viidud, mistõttu ei ole enam vajalik välja tuua 
arengukava uus redaktsioonis perioodi 2022-2027 kohta. 

46. Peatüki „Tervishoid“ osas „Olulisemad tegevused“: 
Viimsi Vallavalitsus, 
sotsiaal- ja 
tervishoiuosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus:  

 

- võtta välja tegevused „kaasaegse 
tervisekeskuse rajamine Viimsisse“ ja „Prangli 
saarel kvaliteetse tervishoiuteenuse 
kättesaadavaks tegemine“. 

 Antud tegevused on juba läbi viidud, mistõttu ei ole enam vajalik välja tuua arengukava 
uus redaktsioonis perioodi 2022-2027 kohta. 

 
- lisada juurde tegevus „koostöö 

sotsiaalhoolekande valdkonna ja esmatasandi 
tervisekeskuste vahel“. 

 

COVID19 pandeemia tulemusel oli näha kriitilist vajadust süsteemsema koostöömudeli 
loomiseks esmatasandi tervisekeskuste ja sotsiaalhoolekande valdkonna vahel. Viimsi 
Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond ja Viimsi Hoolekandekeskus said 2021. 
aasta lõpus positiivse rahastusotsuse Euroopa Sotsiaalfondist projektile 
“Hoolekandeteenuste arendamine ja osutamine Viimsi vallas”, mille üheks 
sisutegevuseks on heaolu koordinaatori töökoha loomine, mille eesmärgiks on 
hoolekande ja tervishoiu koostöö arendamine ja sotsiaalse suunamise mudeli 
väljatöötamine (inglise keeles social prescription, lisainfo 
https://www.england.nhs.uk/personalisedcare/social-prescribing/ ) 

47. Peatüki „Tervishoid“ tabelis „Tegevus/Tulemus“: 
Viimsi Vallavalitsus, 
sotsiaal- ja 
tervishoiuosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus:  

 

- võtta välja tegevuse „Tervisekeskuse rajamine“ 
tulemus „Karulaugu Tervisekeskus käivitatud 
(2020)“ ja muuta tulemuse „koostöös AS-ga 
Fertilitas ja Viimsi perearstidega on avatud uus 
kaasaegne tervisekeskus (2021)“ sõnastust 
järgmiselt: „koostöös perearstidega on avatud 
uus kaasaegne tervisekeskus (2022)“ 

 Antud tegevused on juba läbi viidud (käivitati 2021, tegevusluba 2002), mistõttu ei ole 
enam vajalik välja tuua arengukava uus redaktsioonis perioodi 2022-2027 kohta. 

https://www.england.nhs.uk/personalisedcare/social-prescribing/ ) 
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KULTUUR, SPORT JA TERVISEDENDUS 

48. Peatüki „Kultuur“ tabelis „Tegevus/Tulemus“: Viimsi Vallavalitsus, 
kultuuriosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus: 

 - võtta välja tegevus „Viimsi Raamatukogu saali 
nõuetekohane sisustamine“  Antud tegevus on juba läbi viidud (käivitati 2021, tegevusluba 2002), mistõttu ei ole 

enam vajalik välja tuua arengukava uus redaktsioonis perioodi 2022-2027 kohta. 

 
- pikendada tegevuse „Viimsi Raamatukogu uute 

teenuste käivitamine“ tähtaega seniselt 
2021.aastalt 2022. aastale 

 Uute teenuste arendamine võtab rohkem aega kui algselt kavandatud. 

 

- pikendada tegevuse „Harukogude 
nõuetekohane ja kasutajasõbralik 
väljaarendamine“ tulemuse tähtaega seniselt 
2021.aastalt 2027.aastale 

 

Tähtaja pikendamine on vajalik Viimsi Raamatukogu Prangli harukogu tingimuste 
väljaarendamiseks. See on omakorda seotud raamatukogu asukoha ja seega kogu 
keskkonna muutmisega ja vastavalt ka vajalike investeeringutegevuste planeerimiseks, 
eelarvestamiseks ja täideviimiseks. 

 

- võtta välja tegevuse „Viimsi Raamatukogu 
katusealuse väliala kasutuselevõtmine“ tulemus 
„väliala on kasutusele võetud välilugemisalana 
(2020)“ 

 Antud tulemus on juba saavutatud, mistõttu ei ole enam vajalik välja tuua arengukava 
uus redaktsioonis perioodi 2022-2027 kohta. 

 

- võtta välja tegevuse „Täiselektroonilise 
laenutusteenuse kättesaadavaks tegemine“ 
tulemus „Mobiil ID kasutajaks registreerimine 
on loodud ja töötab (2020)“ ja tuua tulemuse 
„Elektrooniline laenutusteenus on kättesaadav“ 
tähtaeg varasemaks, 2023.aasta asemel 
2022.aastale. 

 Antud tulemus (mobiil ID kasutajaks registreerimine) on juba saavutatud, mistõttu ei ole 
enam vajalik välja tuua arengukava uus redaktsioonis perioodi 2022-2027 kohta.  

 
- pikendada tegevuse „Viimsi Vabaõhumuuseumi 

külastuskeskuse avamine“ tulemuse tähtaega 
seniselt 2023.aastalt 2025.aastale 

 
Tähtaja pikendamine on vajalik seniste projekti elluviimiseks vajalike 
investeeringutegevuste ja vastavate eelarvevahendite planeerimise edasilükkamine 
hilisemaks perioodiks. 

 

- täiendada tegevuse „Naissaare kitsarööpmelise 
raudtee rekonstrueerimine“ tulemuse „raudtee 
lõigud Männiku külast kuni Naissaare tuletornini 
ja miiniladudeni on rekonstrueeritud“ sõnastust 
järgmiselt „raudtee lõigud Männiku külast kuni 
Naissaare tuletornini ja miiniladudeni on 

 
Tähtaja pikendamine on seotud nimetatud Naissaare raudtee lõigu arendamise 
ülesande delegeerimisega hoonestusõiguse lepingu alusel SA Eesti Meremuuseumile. 
Nimetatud raudtee lõigu rekonstrueerimise tähtajaks on lepingus 2027.a.    



19 
 

rekonstrueeritud Eesti Meremuuseumi poolt“ ja 
pikendada tulemuse tähtaega seniselt 
2024.aastalt 2027.aastale 

 

- pikendada tegevuse „Prangli saare 
kultuurirajatiste taristu renoveerimine, 
ehitamine ja väljaarendamine“ tulemuste 
tähtaegu järgmiselt: 
o „Prangli laululava juurdeehitus on valmis“ 

2021.aasta asemel 2022.aastaks 
o „Prangli rahvamaja hoone on täielikult 

kaasajastatud ja renoveeritud“ 2022.aasta 
asemel 2025.aastaks 

o „Prangli Laurentsiuse kabeli 
renoveerimistööd on täielikult lõpetatud“ 
2023.aasta asemel 2027.aastaks 

 

Prangli laululava - Tähtaja pikendamine on seotud ehitustähtaja edasilükkumisega ühe 
aasta võrra. 2021 korraldati ehitushange, kuid planeeritust oluliselt kallima maksumuse 
tõttu ehitushange nurjus. 2022.a korraldati uus hange ja leiti sobiv ehituspartner, kes 
pakkus maksumuse planeeritud eelarve piires. Hankeleping on sõlmitud ja objekt 
realiseerub 2022.a.  
Prangli rahvamaja hoone – tähtaja pikendamine on seoses piisavate eelarvevahendite 
puudumisega 2022 ja rahastus planeeritakse 2025.a. 
Prangli Laurentsiuse kabeli renoveerimistööd - tähtaja pikendamine on seoses 
piisavate eelarvevahendite puudumisega 2022 ja rahastus planeeritakse 2027.a. 

49. 

Täiendada tegevuse „Viimsi kultuuritegevuse 
korraldamise süsteemi loomine ja rakendamine seoses 
Kultuuri- ja Hariduskeskuse ARTIUM loomise ja 
administreerimisega“ sõnastust (uus nimetus „VIIMSI 
ARTIUM“) ja pikendada tulemuse tähtaega seniselt 
2021.aastalt 2022.aastale. 

Viimsi Vallavalitsus, 
kultuuriosakond 

Tähtaja pikendamine on seoses Kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium hoone 
valmimise tähtajaga 2022.a. 

50. Peatüki „Sport“ tabelis „Tegevus/Tulemus“  Viimsi Vallavalitsus, 
kultuuriosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus: 

 - tegevuse „Viimsi/Lubja klindiastangu 
rekreatsiooniala arendamine“ real“    

 o võtta välja tulemus „1.etapp 
(mänguväljaku osa) valmis (2020)  Antud tulemus on juba saavutatud, mistõttu ei ole enam vajalik välja tuua arengukava 

uus redaktsioonis perioodi 2022-2027 kohta. 

 

o pikendada tulemuste tähtaegu 
järgmiselt: 
· „rajatud on valgustatud Karulaugu 

terviserada Viimsi mõisa pargist 
VIMKA suusanõlva alani“ 
2020.aasta asemel 2023.aastaks 

· „klindiastangu ülemises osas on 
välja arendatud terviserajad ja 
erinevad välialad“ 2024.aasta 
asemel 2025.aastaks. 

 Tähtaeg pikeneb Kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium valmimise nihkumise tõttu. 

 - võtta välja tegevus „Püünsi kooli staadioni 
rajamine“  Antud tegevus on juba läbi viidud, mistõttu ei ole enam vajalik välja tuua arengukava 

uus redaktsioonis perioodi 2022-2027 kohta. 
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 - võtta välja tegevus „Kunstjää väljaku rajamine 
Viimsi Kooli juurde“  Läheb välja, kuna on mõeldud multifunktsionaalse spordikeskuse raames ära teha 

 
- tuua tegevuse „Randvere kooli juurde ujula 

rajamine“ tähtaega varasemaks, seniselt 
2023.aastalt 2022.aastale 

 Antud tegevus viiakse läbi varem kui algselt kavandatud. 

 

- muuta tegevuse „Viimsi Gümnaasiumi juurde 
multifunktsionaalse spordihalli rajamine“ 
sõnastust järgmiselt: „Viimsi Gümnaasiumi 
juurde multifunktsionaalse spordikeskuse 
rajamine“; samuti muuta tulemuse „spordihall 
on rajatud (2024)“ sõnastust järgmiselt: 
„spordikeskus ja gümnaasiumi juurdeehitus on 
rajatud (2024)“. 

 Rajatava objekti sisu on täpsustatud, nüüd on selleks spordikeskus. 

 
- lisada juurde tegevus „Viimsi jalgpallihalli 

rajamine“ ja tulemus „jalgpallihall on rajatud 
(2023)“ 

 Jalgpallihalli rajamise plaanidele andis tõuke eraldatud riiklik toetus (1 500 000 eurot). 

51. Peatüki „Terviseedendus“ tabelis „Tegevus/Tulemus“: 
Viimsi Vallavalitsus, 
sotsiaal- ja 
tervishoiuosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus: 

 - võtta välja tegevus „rahvatervise spetsialisti 
ametikoha loomine“  Antud tegevus on juba läbi viidud, mistõttu ei ole enam vajalik välja tuua arengukava 

uus redaktsioonis perioodi 2022-2027 kohta. 

 

- muuta tegevuse „valla heaoluprofiili ja 
tegevuskava väljatöötamine“ tulemuse „Viimsi 
valla heaoluprofiil ja tegevuskava on valmis 
(2021)“ sõnastust järgmiselt: „tegevuskava on 
valmis (2023)“ 

 Heaoluprofiil on valmis, tegevuskava veel mitte. 

 - võtta välja tegevus „valdkondliku arengukava 
väljatöötamine“  

Antud tegevus on juba läbi viidud (koostatud heaoluprofiili näol), mistõttu ei ole enam 
vajalik välja tuua arengukava uus redaktsioonis perioodi 2022-2027 kohta. 
 

 

- muuta tegevuste „Heaolu mentori ametikoht 
koolides“ ja „Heaolu mentori ametikoht 
lasteaias“ ja nende tulemuste sõnastusi 
järgmiselt: “Haridusasutuste tervisenõukogude 
töö jõustamine” ja lisada tulemus 
“Tervisenõukogude pädevuse kaardistamine ja 
tegevuskavade välja töötamine lähtuvalt 
heaoluprofiilist ja süsteemsest 
ennetustegevusest” 

 

Koostöös Justiitsministeeriumiga viiakse 2022-2024 aastal läbi projekti “Alaealiste 
erikohtlemise süsteemi loomine”, mille üheks põhisuunaks on kogukonnas on alaealiste 
riskikäitumise põhjuste uurimine ja ennetustegevuste rakendamine Islandi 
ennetusmudeli põhimõttel (täiendav info: https://opleht.ee/2019/04/islandi-
ennetusmudel/ ) Projekti üheks tegevussuunaks on ennetustegevuste läbiviimine 
haridusasutustes kaasates või jõustades tervisenõukogusid, sisuliselt on tegemist 
varasemalt arengukavas olnud heaolu mentori ametikoha ülesannetega. 

52. 
Täiendada peatükki 4.6. “Kultuur, sport ja 
terviseedendus” alajaotust “Kultuur” järgmise 
formuleeringuga: 

Valimisliit 
Kogukondade Viimsi, 
ivo@rullrumm.ee   

Ettepanek jäetud arvestamata 
Selgitus: 
Viimsi raamatukogu ja noortekeskuse hoonete küsimust käsitletakse uue 
arengustrateegia raames. Kehtiv rendileping kestab aastani 2030 (rendilepingu 

https://opleht.ee/2019/04/islandi-
mailto:ivo@rullrumm.ee
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“Võetakse suund mitte eraettevõttelt Viimsi Market 
raamatukogu ja noortekeskuse tegevuseks pinna 
rentimisele, vaid vallale /OÜ Viimsi Haldus kuuluvate 
raamatukogu ja noortekeskuse hoonete rajamisele.” 

Selgitus 

Pikemas perspektiivis on Viimsi vallal majanduslikult 
kasulikum ehitada omale raamatukogu ja 
noortekeskuse hooneid kui neid eraettevõttelt rentida. 

lõpptähtaeg on 01.07.2030)   st selle perioodi lõpuni ei ole võimalik tegutsemiskohta 
muuta. 

    

ETTEVÕTLUS 

53. 

Peatüki „Ettevõtluse arendamine“ osas „Olulisemad 
tegevused“ võtta välja tegevus „ametikoha loomine 
valla ettevõtluse arendamiseks, kelle koordineerida ja 
eest vedada on valdkonna üldine arendamine, sh 
koostöö kohalike ettevõtjatega“ 

Viimsi Vallavalitsus, 
arendusosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus: eraldi ametikohta ei looda 

54. 
Peatüki „Ettevõtluse arendamine“ tabelis 
„Tegevus/Tulemus“: 

Viimsi Vallavalitsus, 
arendusosakond 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus:  

 o võtta välja tegevus „Ettevõtluse eest 
vastutava struktuuriüksuse määramine“  Antud tegevus on juba läbi viidud (arendusosakond on määratud selleks), mistõttu ei 

ole enam vajalik välja tuua arengukava uus redaktsioonis perioodi 2022-2027 kohta. 

 
o võtta välja tegevused „Ettevõtluskeskkonna 

uuringu läbiviimine“ ja „Ettevõtlusvaldkonna 
tegevuskava koostamine“ 

 Antud tegevused on juba läbi viidud, mistõttu ei ole enam vajalik välja tuua arengukava 
uus redaktsioonis perioodi 2022-2027 kohta. 

 

o lisada tegevuse „Tingimuste loomine 
(tarkade) töökohtade tekkeks“ uus tulemus 
„Koostöötamiskeskus (coworking space) 
loodud (2024)“ 

 
Lisaks potentsiaalsetele tingimuste loomisele viimsilase profiilile paremini sobivate 
töökohtade tekkeks läbi planeeringute, toob koostöötamiskeskuse loomise 
võimaldamine paremad tingimused kodulähedaseks (kaug)tööks ning võrgustumiseks. 

 

o muuta tegevuse „Ettevõtluse teemaliste 
ürituste toomine Viimsisse“ sõnastust 
järgmiselt „Ettevõtluse teemaliste ürituste 
toomine Viimsisse (kohalike ettevõtete 
konkurentsivõime tõstmiseks ning 
networking’uks)“. Samuti täpsustada 
tulemuse „Viimsis toimub iga-aastane 
Ettevõtlusnädal“ tähtaega (al 2022) ja 
lisada juurde uus tulemus 
„Noortekonverents ettevõtlussuunitlusega 
(2022)“. 

 Antud punkt sai muudetud konkreetsemaks, eesmärgistades üritused ning tuues välja 
konkreetsed sündmused. 
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o lisada juurde uus tegevus „Kohalike 
ettevõtete kaasamine Viimsi 
Arengustrateegia 2023-2045 koostamisse“ 
ja tulemus „Ettevõtted on kaasatud 
arengustrateegia protsessi“ 

 Lisatud konkreetne punkt kohalike ettevõtete valla arenguvisiooni kaasamise osas. 

55. Peatüki „Turism“ tabelis „Tegevus/Tulemus“:  Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus: 

 

o pikendada tegevuse „Turundusplaani 
väljatöötamine Viimsi kultuuriturismi 
tutvustamiseks rahvusvaheliselt ja 
siseriiklikult“ tulemuse tähtaega seniselt 
2021.aastalt 2023.aastale. 

Viimsi Vallavalitsus, 
kultuuriosakond Turundusplaani väljatöötamine võtab rohkem aega kui seni kavandatud. 

 

o muuta tegevuse „Viimsi Kultuuri- ja 
Hariduskeskuse Artium ning Prangli 
kultuurirajatiste taristu turundamine 
kultuuriturismi atraktiivseteks 
sihtkohtadeks“ sõnastust järgmiselt: „Viimsi 
Kultuuri- ja Hariduskeskuse Artium ning 
Prangli ja Naissaare kultuurirajatiste taristu 
turundamine kultuuriturismi atraktiivseteks 
sihtkohtadeks“. Samuti muuta tulemuse 
„turundustegevused käivitatud (2021)“ 
sõnastust ja tähtaega järgmiselt: 
„turundustegevused käivitatud (2023), sh 
koostöös Eesti Meremuuseumiga 
Naissaare osas“. 

 

Lisaks kultuuriturismi edendamise peamiste sihtkohtadena nimetatud Kultuuri- ja 
hariduskeskusele Viimsi Artium ning Prangli saarele on samas konteksti väga oluline 
rõhutada Naissaart, kus toimuvad iga-aastaselt Nargen Festivali (korraldaja SA Lootsi 
Koda) sündmused. Lisaks alustab SA Eesti Meremuuseum 2022.a sõlmitava 
hoonestusõiguse lepingu alusel Naissaare raudtee rekonstrueerimist ning samuti teiste 
Naissaare oluliste vaatamisvääruste arendamist ja turismi edendamist. 

 

o pikendada tegevuse „Viimsi 
Vabaõhumuuseumi ja Rannarahva 
muuseumi taristu lõpuni välja arendamine“ 
tulemuse tähtaega seniselt 2023.aastalt 
2026.aastale. 

 
Tähtaja pikendamine on vajalik seniste projekti elluviimiseks vajalike 
investeeringutegevuste ja vastavate eelarvevahendite planeerimise edasilükkamine 
hilisemaks perioodiks. 

 

o pikendada tegevuse „Keri majaka 
turismiatraktsiooniks turundamine“ 
tulemuse tähtaega seniselt 2021.aastalt 
2025.aastale. 

 Seoses riigi poolt rahastatava restaureerimisprotsessi läbiviimise tähtaja ebaselgusega 
pikendada tähtaega ja määrata selleks 2025.a. 

 

o pikendada tegevuse „Turismi 
vaatamisväärsuste nõuetekohaste 
suunaviitade ja infobännerite paigaldamine“ 
tulemuse tähtaega seniselt 2022.aastalt 
2024.aastale. 

 Planeerida suunaviitade ja infobännerite tootmine ja paigaldamine 2024.a 
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TARGALT JUHITUD VALD 

56. Peatüki „Targalt juhitud vald“ tabelis „Tegevus/Tulemus“   Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus: 

 

o muuta tegevuse „Kliendi kirjadele 
vastamiskiiruse tõstmine“ sõnastust 
järgmiselt: „Kliendi pöördumistele 
vastamiskiiruse tõstmine“. Samuti lisada 
uus tulemus „Bürokrati juturoboti 
kodulehele paigaldamine (2023)“. 

Viimsi Vallavalitsus, 
arendusosakond 

Kliendi pöördumistele kiire ja professionaalne vastamine peaks olema eesmärgiks 
olenemata kanalist. Juturobot kodulehel tekitab selleks lisaks ühe mugava võimaluse. 

 

o lisada juurde uus tegevus „Strateegiaruumi 
rajamine“ ja tulemus „Terviklik erisüsteem, 
mis koondab infoteenused, andmed ja 
reaalaja info ühtseks andmevooks, mis 
seeläbi võimaldab teha läbimõeldumaid 
otsuseid ja tõhustada juhtimist (2024).“. 

 

Strateegiaruumi rajamine on uueks etapiks Viimsi valla senisel järjepideval tööl 
omavalitsuste teenuste digitaliseerimiseks, mis võimaldab andmeanalüüsi põhjal teha 
läbimõeldumaid otsuseid ja tõhustada juhtimist. Strateegiaruumi rajamiseks on kavas 
taotleda toetust sobivast EL struktuurifondide taotlusvoorust. 

57. 

Sõnastada arengukava peatükk 4.8 “Targalt juhitud 
vald” ümber pealkirjaga “Targalt ja efektiivselt juhitud 
vald”. 

Täiendada peatükki “Targalt ja efektiivselt juhitud vald” 
järgmiste formuleeringutega: 

“Viimsi volikogu aseesimeestele kaotatakse hüvitiste 
maksmine juhul, kui nad ei juhi volikogu istungeid 
(aastal 2022). 

Viimsi vallavalitsuse liikmetele kaotatakse 
esindustasude maksmine, asendades need erasõiduki 
kasutamise kompensatsiooniga vastavalt sätestatud 
korrale (aastal 2022). 

Viimsi vallavalitsuse liikmete palgasüsteemi 
uuendatakse, sidudes selle lahti kõrgemate 
riigiametnike palgaindeksist (aastal 2023). 

Selgitus 

Volikogu aseesimeestele 640-euroste hüvitiste 
maksmine ka juhul, kui nad ei tegele volikogu istungite 
juhtimisega, on selge maksumaksjate raha 
kurvitarvitamine. Volikogu aseesimehed, kui nad ei 
tegele istungi juhtimisega, peavad saama samasugust 

Valimisliit 
Kogukondade Viimsi, 
ivo@rullrumm.ee   

Ettepanek jäetud arvestamata 
Selgitus: 
Targalt juhitud vald kätkeb endas ka efektiivsust, mis läbi andmepõhiste ja läbimõeldud 
otsuste ning läbipaistvuse saavutatakse. Teenuste osas on arengukavas ka 
efektiivsuse olulisust eraldi rõhutatud ning seda võetakse arvesse teemas läbivalt ka 
edaspidi. 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 21 kohaselt on volikogu 
esimehele või ühele aseesimehele töötasu või hüvituse määramine või aseesimeestele 
hüvituse määramine volikogu pädevuses. Punkt 19 kohaselt on  vallavanemale või 
linnapeale ja palgalistele valitsusliikmetele töötasu, lisatasu, hüvitise, toetuse ja 
soodustuste määramine ning teistele valitsusliikmetele hüvitise maksmise otsustamine 
ja selle suuruse määramine samuti volikogu pädevuses. 

mailto:ivo@rullrumm.ee
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100-eurost hüvitist istungitel osalemise eest nagu 
saavad seda volikogu lihtliikmed. 

Vallavalitsuse liikmetele ca 1000-euroste esindustasude 
maksmine on selge maksumaksjate raha 
kurvitarvitamine. Vallavalitsuse liikmetele, juhul kui nad 
kasutavad ametisõitudeks eraauto, tuleb hüvitada 
autokompensatsioon vastavalt riiklikult kehtestatud 
korrale. 

Viimsi vallavalistsuse liikmete palgad on seotud 
kõrgemate riigiametnike palgaindeksiga, mille tulemusel 
need tõusevad iga aastal automaatselt ning on 
muutunud teiste omavalitsuste kontekstis 
ebaproportsionaalselt kõrgeteks. 

58. 

Täiendada peatükki 4.8. “Targalt ja efektiivselt juhitud 
vald” järgmise formuleeringuga: 

“Tuleb tõsiselt tegeleda Viimis vallavalistsuse koosseisu 
paisumise peatamisega ning vallavalitsuse 
tegevuskulude pideva suurenemise lõpetamisega.” 

Selgitus 

Viimsi vallavalitsuse koosseis ja tegevuskulud on aasta-
aastalt suurenenud. Kui me räägime nutikalt juhitud 
vallast, tuleb ka teha investeeringuid e-lahendustesse, 
mis vähendaksid ametnike hulka ning nende 
ülalpidamisega seotud kulutusi. 

Valimisliit 
Kogukondade Viimsi, 
ivo@rullrumm.ee   

Ettepanek jäetud arvestamata 
Selgitus: 
Teatud ülesanded tulenevad seadusest, milleks peab tagama vajaliku ressursi töötajate 
näol. Samuti on vallal strateegilised eesmärgid, mille jaoks on vaja spetsialiste 
vallavalitsuses. Tänu e-lahenduste juurutamisele on tegelikult töötajate arv suurenenud 
palju väiksemas ulatuses, kui oleks senisel nö. tavaviisil toimetades. Ühtlasi e-teenuste 
arendamine käib aktiivselt edasi, st et ka vallavalitsuse töötajate arv on sellega 
optimaalne. 

59. 

Jätta peatükist 4.8. “Targalt ja efektiivselt juhitud vald” 
välja järgmine formuleering: 

“Oluliste otsuste tegemine ei ole enam ainult volikogu 
töö.” 

Selgitus 

Selline volikogu rolli alavääristav lause on 
demokraatlikult juhitud valla arengukavasse sobimatu. 
Oluliste otsuste langetamine peab jätkuvalt olema 
Viimsi elanike poolt valitud volikogu pädevuses ning 
vallavalitsusel tuleb juhinuda oma tegevuses volikogus 
langetatud otsustest. 

Valimisliit 
Kogukondade Viimsi, 
ivo@rullrumm.ee   

Ettepanek jäetud arvestamata 
Selgitus: 
Antud lause on osa terviktekstist, mille mõte on selles et kogu valda puudutavate 
otsuste langetamisel osalevad erinevad osapooled, sh volikogu ja valla elanikud 
laiemalt; toome selguse mõttes lõigu kehtivast arengukavast allpool: 

„Kohalike omavalitsuste roll informatsiooni edastamisel suureneb pidevalt. Oluliste 
otsuste tegemine ei ole enam ainult volikogu töö. Elanikud soovivad igapäevaselt oma 
kodukoha eluga kursis olla ja selle arengutes kaasa rääkida ning nende kaasamine 
mängib väga olulist rolli. Viimsi valla elanikud on jätkuvalt Eesti kõrgeima 
haridustaseme ja sissetulekuga, mis paneb ka omavalitsuse tööle suuremad ootused ja 
kvaliteedi nõuded.“ 

mailto:ivo@rullrumm.ee
mailto:ivo@rullrumm.ee
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EELARVESTRATEEGIA 

60. 

Ajakohastada põhitegevuse tulud ja kulud vastavalt 
2021. aasta tegelikule eelarve täitmisele ning 2022. 
aasta kinnitatud eelarvele ja prognoositavale täitmisele 
maikuu seisuga. Uuendada konsolideerimisgruppi 
kuuluvate äriühingute eelarvestrateegiad. 
 
Kõige olulisemad muudatused võrreldes kehtiva 
eelarvestrateegiaga alates 2023. aastast on järgmised: 
• Põhitegevuse tulude kasvu osas olulisi 
muudatusi võrreldes kehtiva strateegiaga kavandatud ei 
ole. Alates 2023. aastast lisandub Viimsi Teaduskooli 
omatulu (89 840 eurot) ning 2024. aastast lisandub 
erivajadustega inimeste teenuskeskuse omatulu (150 
000 eurot). Alates 2025. aastast suureneb lasteaedade 
kohatasu laekumine tulenevalt Pärnamäe lasteaia 
avamisega, kuhu on kavandatud 352 lasteaia kohta. 
Tulumaksu laekumise kasvu prognoosi ei ole 
muudetud.; 
• Põhitegevuse kulude kavandamisel on 
arvestatud, et uute tegevuste lisandumisel ja kulude 
suurenemisel tuleb silmas pidada ning lähtuda kulude 
kokkuhoiust ning säästlikust majandamisest ning 
tegevuste ümberseadmisest. Sellest tulenvalt tuleb 
olulises osas eelarvestrateegia uuendamise käigus 
laekunud soovidest lahendada jooksva eelarve piires 
ning eelarvet ei ole suurendatud. 
• Olulisemad muudatused põhitegevuse kulude 
eelarves tulenevad teenuste hindade olulisest 
kallinemisest 2022. aastal (sh kommunaalkulud) ning 
eelarvestrateegia perioodil lisandunud tegevustest ja 
loodud uute asutuste tegevuskuludest. Strateegia 
perioodi kulusid mõjutavad Viimsi Teaduskooli, 
erivajadustega inimeste teenuskeskuse ja Pärnamäe 
Lasteaia asutamine. 
• Laenuvahendid investeeringute katteks on 
võrreldes kehtiva eelarvestrateegiaga 2023. aastal 
suurendatud 4 500 000 eurot, peamiselt jalgpallihalli 
rajamiseks vajalike vahendite ulatuses ning 2024. 
aastal 1 100 000 eurot tulenevalt suurematest 

Viimsi Vallavalitsus 

Ettepanek arvesse võetud 
Selgitus: arengukava peatükki „5. Viimsi valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2027“ 
uuendatud vastavalt. Eelarvestrateegia uuendamiseks küsiti sisendit vallavalitsuse 
hallatavatelt asutustelt ning valdkondade eest vastutavatelt isikutelt. 
Uuendatud arengukava ja sellesse integreeritud eelarvestrateegia seab piirid vallale 
täiendavate rahaliste kohustuste võtmiseks seaduses ettenähtud mahus ja tingimustel.  
Viimsi valla eelarvestrateegia on koostatud konservatiivses vaates, mis prognoosib 
tuleviku rahavoogude kujunemist ja võimaldab teha otsuseid arengu kavandamisel. 
Eelarvestrateegia loob finantsperspektiivi Viimsi valla arengu eesmärkide 
realiseerimiseks. Riiklikul tasandil on lähtutud Rahandusministeeriumi 2022. aasta 
majandusprognoosist. 
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investeeringutest valla teedesse. Laenu teenindamise 
kulude kavandamisel on arvestatud Euribori tõusuga 
2,5%ni alates 2023. aastast. 
• Vastavalt 2021. aasta tegelikule eelarve 
täitmisele ning 2022. aasta kinnitatud eelarvele on 
korrigeeritud netovõlakoormuse näitajad jäädes 
seadusega lubatud piiridesse. 
 

    

    

 


