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Viimsis,  29. novembril 2017 

 

Meie missioon on kujundada Viimsist tasakaalustatud elukeskkonnaga vald, kus viimsilasel on 

kvaliteetne elukoht, kaasaaegne töökoht ja  mitmekülgsed vaba aja veetmise võimalused. 

Viimsi tulevik on areneda läbi innovaatiliste lahenduste, tugeva ja uuendusliku 

haridusvõrgustikuga, targalt juhitud vallaks. 

 

 

 

I VALLA JUHTIMINE 

 

1. Viimsi valla juhtimine on majanduslikult väga hästi korraldatud 

 vallajuhid on juhtimiskogemustega pädevad tippspetsialistid; 

 vallavalitsuse töökorraldus on kiire, läbipaistev ning kaasaegne; 

 läbi professionaalse juhtimise investeeritakse järgmisel valimisperioodil Viimsisse 

lisainvesteeringuid sotsiaal- ja kommunaaltaristu arendamiseks 40 miljonit eurot; 

 valla arengut kujundatakse tervikpilti arvestades keskkonnasõbralikult, innovaatiliselt ja 

valla elanikke kaasavalt. 

 

 

II HARIDUS 

 

2. Viimsi haridusvõrk kuulub riigi parimate hulka 

 koolides on tugev  IT-, ettevõtluse-, loodus- ja tehnoloogiaõpe, rakendatakse 

nüüdisaegseid õpikäsitlusi; 

 Viimsis on rahvusvaheline eesti-inglisekeelne erakool; 

 lasteaedades ja koolides on tugev tugisüsteem, mis toetab erivajadusega lapsi hariduse 

omandamisel; 

 haridusasutustes töötab motiveeritud ja hästitasustatud personal; 

 vallavalitsus teeb koostööd ülikoolidega, et piirkonda tuua elukestvaid õppeprogramme; 

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

loodusalast huviharidust; 

 noorte spordi-, kunsti- ja tehnoloogiaalast huvitegevust rahastatakse valla poolt võrdsetel 

alustel; 

 vald toetab lapse osalemist kuni kahes huviringis; 

 Viimsi noortel on koostöövõrgustik ettevõtjate, kooli ja omavalitsusega (õpilasmalev, 

praktika kohad); 

 koostöös haridusasutuste juhtkondade ja hoolekogudega taastatakse võimalusel 

lasteaedades ja koolides oma“koduköögid“ toitlustuse korraldamiseks; 



 Viimsi era- ja munitsipaallasteaedade kohatasu eest tasumine on sarnastel alustel; 

 esimesse klassi minevate õpilaste toetust suurendatakse 85 euroni; 

 ehitame Püünsi kooli juurdeehituse ja huvikeskuse. 

 

III SOTSIAALSED TAGATISED 

 

3. Viimsi toetab abivajajaid, selleks viime vastavad tugisüsteemid Eestis kõrgeimale tasemele 

 Haabneemes on laiendatud, mitmekülgsete teenustega perearstikeskus ja esmaabipunkt; 

 Viimsis on sotsiaalkeskus ja tugisüsteemid valla erivajadustega inimestele; 

 Viimsi päevakeskuse teenused on mitmekülgsed ning loodud on töötav eakate 

hooldussüsteem; 

 iga-aastaselt tõstame eakate toetusi. 

 

IV KULTUUR, SPORT JA VABA AEG 

 

4. Viimsi on rikkaliku kultuurieluga, tervislikku ja sportlikku eluviisi propageeriv vald 

 vallal on aktiivne kultuuri- ja spordielu ning mitmekülgsed vaba aja veetmise võimalused; 

 koolide juures ja külades on mänguplatsid ning liikumisväljakud lastele ja noortele vaba 

aja veetmiseks, sh skatepargid ja parkuurimisrajad; 

 Viimsilaste raamatukogu laieneb kaasaegsetesse ruumidesse; 

 tervise- ja metsarajad on hästi hooldatud ja vajadusel valgustatud; 

 Viimsis on loodud parim keskkond spordiga tegelemiseks; 

 väärtustatakse ja arendatakse külaliikumist ja kogukonna ühtsust; 

 SA Rannarahva Muuseum on kogukonnatunnet loov ja hoidev paik. Sellest 

kujuneb rannarahva pärandkultuuri koguv, säilitav, uuriv ja tutvustav 

kompetentsikeskus.   

 

V VALLARUUMI PLANEERIMINE JA KESKKOND 

 

5. Viimsi elu- ja ettevõtluskeskkonda planeeritakse põhimõttel Tark ja Roheline (Green and 

Smart) 

 

 Haabneeme keskus on teenusterohke vallakeskus, kaasaegsete ärihoonetega  ja vabaaja 

veetmise võimalustega; 

 elukeskkonna planeerimisel lähtub vallavalitsus vaid ehituse kõrgkvaliteedist ja loodust 

hoidvast mõtteviisist; 

 teedevõrgustik on hästi hooldatud; 

 seistakse Viimsi rohealade, metsade ning rannaalade säilimise eest,  hoiame rannaalad 

puhtad ja viimsilastele avatud, tagame kallasradade läbitavuse; 

 jätkatakse kvartalisiseste teede tolmuvabaks muutmist ja rekonstrueerimist; 

 jätkatakse tänavavalgustusvõrgu rajamist ja parendamist; 

 Rohuneeme ja Leppneeme teede kergliiklusteed ühendatakse, rajatakse Reinu tee kõrvale 

kergliiklustee; 

 ehitatakse välja Vehema tee; 

 ehitatakse välja Reinu tee Leppneeme ja Vardi tee vaheline lõik; 



 koostöös külade kogukondadega toetatakse külade lautrite või sadamate ehitust; 

 ajakohastatakse valla jäätmekava; 

 valla ühiskondlikud rajatised ja sõlmbussipeatused on ühtse Viimsile omase disaini ja 

stilistikaga. 

 

VI TÖÖKOHAD JA ETTEVÕTLUSE ELAVDAMINE 

 

6. Viimsi on ettevõtlussõbraliku keskkonnaga, kodulähedaste töökohtadega vald 

 

 vallavalitsus teeb koostööd ettevõtjatega, et arendada ettevõtluskeskkonda ning tuua 

targad töökohad Viimsisse. 

 

 

VII TRANSPORT JA TURVALISUS 

 

7. Viimsi panustab iga-aastaselt transpordivõrgustiku, liikluskultuuri ja turvalisuse arengusse 

 

 transpordiühendused on sagedased ja sõidugraafikud elanike vajadusi arvestavad; 

 uuendatakse transpordiühenduste arengukava; 

 soodustatakse kogukonna turvalisust tõstvate naabrivalvepiirkondade loomist; 

 tõhustatakse ehitusjärelevalvet ja väärteomenetlust; 

 tugevdatakse korrakaitset Viimsi saartel;  

 toetatakse vabatahtlikku merepääste tegevust; 

 iga-aastaselt toimub Viimsi turvalisuspäev; 

 Viimsis on Pargi Reisi parkla, mis tagab kõigile viimsilastele tasuta sõiduõiguse Tallinna 

transpordis. 

 

VIII  VIIMSI SAARED 

 

8. Viimsi arendab väikesaarte elukeskkonda 

 parandatakse sideühendusi väikesaartel - (Aksi, Prangli, Naissaar, Keri); 

 Korrastatakse Prangli mänguväljak; 

 Naissaarel planeeritakse peamise teedevõrgustiku korrastamine; 

 planeeritakse ja ehitatakse Prangli Lääneotsa tee; 

 korrastatakse Prangli rahvamaja küttesüsteem; 

 renoveeritakse Prangli Laurentiuse kabel; 

 koostöös MKM-i ja Veeteedeametiga töötatakse välja reaalseid vajadusi arvestav 

laevaühenduse korraldus. 


