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VIIMSI VALLAVOLIKOGUS ESINDATUD ERAKONNA ISAMAA JA RES
PUBLICA LIIT, VALIMISLIIDU VIIMSI ETTEVÕTJATE LIIT JA
SOTSIAALDEMOKRAATLIK ERAKOND VAHELINE KOALITSIOONILEPING

Viimsi, 19. jaanuar 2010

18. oktoobril 2009 aastal toimunud kohalike omavalitsuste volikogu valimistel
Viimsis enim hääli kogunud erakond Isamaa ja Res Publica liit (7 mandaati),
valimisliit Viimsi Ettevõtjate Liit (4 mandaati) ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond (1
mandaat), edaspidi nimetatud koalitsioonipartnerid, lepivad kokku koalitsiooni ja
fraktsiooni „Viimsi heaks“ moodustamises valimisperioodiks 2009-2013.a.
ühistegevuseks Viimsi Vallavolikogus ning Viimsi Vallavalitsuse ühises
moodustamises.
Koalitsioonipartnerid on võtnud nõuks üksmeeles valitseda kõik neli aastat ja kokku
leppinud alljärgnevates poliitilistes ja Viimsi valla elu edendamiseks vajalikes
ülesannetes ja põhimõtetes ning kohustuvad neid koostöös ellu viima:
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VALLA JUHTIMINE

1.1 Jätame Viimsi viimsilastele.
1.1.1

Isamaa ja Res Publica Liit, Viimsi Ettevõtjate Liit ja Sotsiaaldemokraatlik
Erakond seisavad selle eest, et Viimsi jääb iseseisvaks omavalitsuseks.

1.2 Hoiame kokku!
1.2.1

Peame tähtsaks kogukonna ühtsustunnet.

1.2.2

Me ei poolda külapoliitilist vaenutsemist, vaid toetame ühistegevust ja
sünergiat.

1.3 Efektiivne ja eetiline valla juhtimine.
1.3.1

Vähendame jätkuvalt valitsemiskulusid ja hoiame kokku valla igalt juhtimise
tasandilt.

1.3.2

Seisame vastu volikogu liikmete isiklike huvide eelistamisele.

1.4 Valla koduleht uudiste kandjaks.
1.4.1

Muudame Viimsi valla kodulehe ajakohaseks informatsiooni ja uudiste
edastajaks ning tööpakkumiste vahendajaks.

1.4.2

Loome kodulehe kaudu töötava e-vallavalitsuse keskkonna, milles elanikud
saavad oma muredega ametnike poole pöörduda.

1.4.3

Valla uudiste edastamiseks kaalume koostööd olemasolevate raadio tegijatega
või loome oma Viimsi raadio koos erasektoriga.

1.5 Internetipunkt vallamaja infosaali.
1.5.1

Varustame vallavalitsuse vastuvõturuumi arvutitega, et soovijad saaksid seal
kasutada internetti.
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2

HARIDUS JA KULTUUR

2.1 Investeerime haridusse.
2.1.1

Tagame Viimsi lastele lasteaia- ja põhikoolikohad rendihinna konkursi kaudu.

2.1.2

Arvestame lasteaia kohatasu suuruse määramisel lasteaias käivate laste arvuga
leibkonnas.

2.1.3

Suurendame võimalusel lapsehoiutoetust.

2.1.4

Tegutseme selle nimel, et kõik ühe pere lapsed saaksid soovi korral käia samas
lasteaias.

2.1.5

Loome õpi- ja nõustamiskeskuse, et selgitada välja ja arvestada laste
individuaalsete vajadustega.

2.2 Kõigile koolilõpetajatele võimalus saada autojuhi- ja väikelaevajuhi load.
2.2.1

Kutsume ellu skuutri- ja väikelaevajuhtide kursused Viimsi keskkooli juures.

2.3 Toetame huviharidust.
2.3.1

Jätkame huvikoolide, huviringide ja noortespordi toetamist.

2.4 Mitmekesistame kultuurielu.
2.4.1

Kutsume ellu Viimsi „Laululahingu“ – popp-džässkooride festivali.

2.4.2

Toetame kultuuriürituste läbiviimist vallas.

2.4.3

Tähistame vallas kodu- ja ajaloolised kohad ning objektid.

2.4.4

Rajame Haabneeme klindi serval asuvatesse endistesse õlimahutitesse fondide
toel kunstigalerii.

2.4.5

Toetame Viimsisse suveteatri loomist.

2.4.6

Toetame jätkuvalt valla traditsioonilisi rahvaüritusi (külade jaanipeod,
merepäev, kalapäev jt).

2.4.7

Jätkame Viimsi pühakodade restaureerimist ja toetamist.

2.4.8

Rajame Rohuneeme kalmistule urnimüüri.
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SOTSIAALSED TAGATISED

3.1 Hoolime lastega peredest.
3.1.1

Kindlustame tasuta koolitoidu algkooli- ja põhikooliõpilastele.

3.1.2

Peame vajalikuks toetada kuni kaheaastaste laste emade taastus-tervisespordi
kulusid.

3.1.3

Toetame erivajadustega laste vanemaid ning edendame heategevust selles
valdkonnas.

3.2 Hoolime eakatest.
3.2.1

Kaasame eakaid inimesi rohkem meie igapäevaellu, moodustades tugigruppe
eakate päevamurede lahendamiseks ja seltsielu elavdamiseks.
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3.2.2

Leiame tee üksikuks jäänud vanuriteni ja loome võimalused nende
kaasamiseks aktiivsesse sotsiaalsesse ellu (huviringid jne)

3.2.3

Loome avahooldusteenuse süsteemi, mis pakub erivajadustega elanikele
paindlikult sotsiaalteenuseid ja toetusi, arvestades igaühe soove ja vajadusi.

3.2.4

Abistame üksi elavaid eakaid nende kodutelerite kohandamisel digilevile.

3.2.5

Jätkame pensionäride toimetulekutoetuse maksmist ja võimalusel suurendame
seda.

4

SPORT, NOORSOOTÖÖ JA VABA AEG

4.1 Toetame rahvasporti.
4.1.1

Rajame koos külaelanikega külakeskustesse lihtsamaid spordiväljakuid ja
korvpalliplatse.

4.1.2

Rajame tervise- ja suusaradu.

4.1.3

Arendame merelisi spordialasid.

4.1.4

Paigaldame jalgrattalasilaid ja propageerime ning soosime vallas jalgratastega
liiklemist.

4.1.5

Otsime võimaluse Haabneeme Viimsi Kooli ja Päikeseratta lasteaia vahele
staadioni rajamiseks.

4.2 Muudame noorte elu huvitavamaks.
4.2.1

Kaasajastame noortekeskused, arvestades noorte endi ettepanekuid ja vajadusi.

4.2.2

Toetame teadus- ja koolituskeskuse nn „Viimsi Ahhaa“ loomist.

4.2.3

Aitame kaasa skautluse arengule Viimsi noorte seas.

4.2.4

Suurendame õpilasmalevasse võetavate laste arvu.

4.2.5

Toetame noorte auto-motohuviliste püüdlusi piirkondliku ATV raja
kavandamiseks.

4.2.6

Rajame elamukvartalitesse uusi mänguväljakuid ja hoiame korras
olemasolevaid.
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INIMSÕBRALIK VALLARUUM

5.1 Endiste aiandusühistute ning vanade asumipiirkondade kaasajastamine.
5.1.1

Pöörame tähelepanu endiste aiandusühistute ja vanade asumipiirkondade
teede, tänavavalgustuse ja tehnovõrkude uuendamisele.

5.1.2

Kutsume korrale räämas pooleliolevate ja lagunenud ehitiste ja rajatiste
omanikud.

5.2 Piirame sisserännet.
5.2.1

Vähendame valglinnastumist.

5.2.2

Me ei kavanda Viimsisse uusi korterelamukvartaleid ega kõrghooneid.

5.2.3

Kutsume aiandusühistute elanikke registreeruma Viimsi valda.
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5.3 Viimsi on merevaimu vald.
5.3.1

Teeme korda väikesadamad ja kavandame uute rajamist, et soodustada
mereturismi.

5.3.2

Väärtustame elu väikesaartel.

5.3.3

Peame oluliseks rannakalandust ja seisame selle eest, et vald hüvitaks osaliselt
põliste kalurite püügiload.

5.3.4

Arendame rannakultuuri ja merelist ning merehariduslikku tegevust.

5.3.5

Renoveerime Rannarahva Muuseumi ning koolitame uusi randlasi muuseumi
kaudu.

5.3.6

Hoiame korras Viimsi rannad. Toetame kaasaegse Haabneeme
rannapromenaadi ja rannahoone kavandamist.

5.4 Edendame külaelu.
5.4.1

Jätkame külakeskuste väljaarendamist.

5.4.2

Asutame külavanemate ümarlaua ja kaasame selle valla juhtimisse.

5.4.3

Loome külade arengufondi, mis toetab projektipõhiselt külaseltse.

5.4.4

Toetame Viimsi taluturu arendamist.

5.4.5

Rajame Haabneeme piirkonda koerte jalutus- ja mänguväljaku.
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KESKKOND JA TURVALISUS

6.1 Viimsi jäägu roheliseks ja puhtaks koduvallaks. Mets ja meri on meie
suurimad väärtused.
6.1.1

Säilitame loodusalad vallaelanike puhkealadena.

6.1.2

Teeme Viimsi mõisapargist miljööväärtusliku ja looduskauni perepargi.

6.1.3

Toetame keskkonnaalaste koolituste läbiviimist.

6.1.4

Säilitame Rohuneeme metsaalad.

6.1.5

Hoiame Viimsi prügivabana.

6.1.6

Pooldame konkurentsi tekkimist kütteturul.

6.2 Viimsisse kvaliteetne joogivesi.
6.2.1

Viime lõpuni poolsaare ühtse veehaarde rajamise ja ehitame Viimsisse
kaasaegse veepuhastusjaama, et viimsilaste joogivee kvaliteet paraneks
lähiaastatel.

6.3 Muuga ja Miiduranna sadama riskid minimaalseiks!
6.3.1

Nõuame kõrgendatud tegevusriskiga sadamaoperaatoritelt (suurõnnetuse
ohuga ettevõtetelt) täiskindlustust.

6.3.2

Peame vajalikuks korraldada regulaarseid päästeõppusi Muuga sadamas,
kaasates Päästeameti ja teised riigistruktuurid, et olla valmis õnnetuste puhul.
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6.4 Tagame koduvalla turvalisuse.
6.4.1

Aitame tagada turvalisust koduvallas paigutades avalikesse kohtadesse valveja turvakaameraid.

6.4.2

Toetame kogukonna turvalisust tõstvate naabrivalvepiirkondade loomist.

6.4.3

Jätkame „Viimsi turvalisuspäevade“ korraldamist.

6.4.4

Peame läbirääkimisi politseiga konstaabliteenuse parendamiseks ja loome
valla korrakaitseüksuse.

6.4.5

Infonumber 14455 peab igal ajal kvaliteetselt toimima.
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ELANIKE TOIMETULEK

7.1 Arvestame majandussurutise mõju elanikele.
7.1.1

Meie ei suurenda vallaelanike maksukoormust.

7.1.2

Toetame abivajajaid ja loome hädaabitöödeks vajaliku eelarvereservi.

7.1.3

Alandame võimalusel vee- ja kanalisatsioonitrassidega liitumise tasusid ning
jätkame põliselanikele vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga liitumise hüvitamist.

7.1.4

Tagame lasteaiakoha säilimise toimetulekuraskustes leibkondadele.
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TÖÖKOHAD JA ETTEVÕTLUSE ELAVDAMINE

8.1 Töökohad ja tõmbekeskused.
8.1.1

Loome uusi töökohti koostöös eraettevõtjatega ja soodsa arengukliima
teadusmahuka ettevõtluse meelitamiseks Viimsisse.

8.1.2

Seisame selle eest, et säiliksid senised töökohad.

8.1.3

Toetame tõmbekeskuste ja äripindade ehitamist Viimsisse.

8.1.4

Loome soodsad tingimused Viimsi südame – Haabneeme kaubandus-, äri- ja
meelelahutuskeskuse väljaehitamiseks.

8.1.5

Nõustame äriga alustavaid ettevõtjaid.

8.1.6

Paneme rõhku töötute rakendamiseks valla heaks ja ümberkoolitamisele
Viimsi ettevõtetele.
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TEED JA LIIKLUS

9.1 Kiire ja mugav ühistransport.
9.1.1

Peame oluliseks kiire ja mugava ühistranspordi edasiarendamist.

9.1.2

Teeme koostööd Tallinnaga kiirtrammiliini kavandamisel.

9.1.3

Arendame edasi Tallinnaga käivitatud koolibusside projekti nii, et kõik
Tallinnas õppivad lapsed saavad mugavalt kooli koolibussiga.

9.2 Teeme teed korda ja turvalisemaks.
9.2.1

Hoolitseme valla teede eest, jätkates valgustatud sõiduteede ning
kergliiklusteede rekonstrueerimist ja ehitamist.
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9.2.2

Liikluse rahustamine valla teedel on esimene prioriteet, et muuta liiklus
ohutumaks.

9.2.3

Piirame transiitliiklust elamupiirkondade siseteedel.
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