
Lisa nr 1 

Viimsi Vallavolikogu määruse „Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024“ eelnõu seletuskirja juurde 

 

 

Ettepaneku/küsimuse sisu Ettepaneku esitaja VV vastus / otsus 

ÜLDISED ETTEPANEKUD 

1 
Ettepanek: Jätta ära vallavanema sissejuhatav 
pöördumine kui strateegiadokumenti sobimatu PR-
materjal.   

Ivo Rull; ivo@rullrumm.ee 

Ettepanek osaliselt arvestatud. 
Selgitus: Dokumendi sissejuhatusel on oluline roll andmaks lugejatele lühike 
kokkuvõte dokumendi sisust ja rõhuasetustest, mida Viimsi valla juhtkond 
eelseisvatel aastatel oluliseks peab. 
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Ettepanek: Täiendada peatükki „Targalt juhitud vald“ 
(lk 42) vallaelanike tasakaalustatud informeerimise 
põhimõttega, mille järgi igas 20-leheküljelises „Viimsi 
Teataja“ lehenumbris kuulub 1 lehekülg volikogu 
opositsiooni kuuluvatele saadikutele sisustamiseks.  

Ivo Rull; ivo@rullrumm.ee 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: Ettepanek ei puuduta otseselt Viimsi valla arengukava 2020-2024 
dokumendi täiendamist. Samas teatame, et Volikogule on juba praegu 
eraldatud kord kuus võimalus Viimsi Teatajas sõna võtta, seda võimalust pole 
alati aga kasutatud. Veebruaris 2020 on plaanis koostada värske lehe 
koostamise kava, mille käigus tekib struktureeritud võimalus seda ettepanekut 
põhjalikumalt arutada. 

3 
Ettepanek: mõjutada riigipoliitikat, et KOVile laekuks 
% dividendidest 

Kärajad 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: Ettepanek ei puuduta otseselt Viimsi valla arengukava 2020-2024 
dokumendi täiendamist. 
Samas informeerime, et antud teema on arutusel Eesti Linnade ja Valdade 
Liidus, mille liikmeks on ka Viimsi vald. Hetkel on koostamisel KOVide 
rahastamise põhimõtete visioondokument, mille valmides on võimalik teemaga 
edasi minna ning seda ka valitsuskomisjonile tutvustada. 
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Viimsi nõrgaks küljeks on seni jäänud asjaolu, et 
erinevate valdkondade arendamine toimub nii-öelda 
vürstiriikide kujul, kus omavahel sidusus on 
minimaalne ning valdkondade eesmärgid võivad 
minna kohati isegi vastuolusse omavahel.  
Ettepanek: Edasises arengukavas võiks valdkondi 
omavahel rohkem siduda. Nt arendades erinevaid 
spordivõimalusi ning -üritusi võiks kasvada ka turism. 

Gerttu Osa; Viimsi Noortevolikogu 
esimees, gerttuosa@gmail.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: Ettepanek ei puuduta otseselt Viimsi valla arengukava 2020-2024 
dokumendi täiendamist. 
Samas on ettepanek heaks sisendiks edaspidi valla tsentraalse juhtimise ja 
planeerimistegevuste arendamisel. 
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1) Kuidas menetleda Viimsi vallas suure mõjuga 
otsuseid- näiteks arengukavasid. 
2) kuidas muuta plaanitavasse arengukavasse 
sisendi andmine valla elanike jaoks reaalselt 
toimivaks” 

Kai Siinmaa 
vastus on antud Kärajate raames, 
valla kodulehel avalikult üleval 
https://www.viimsivald.ee/karajad  

Vastus 1: Arengukavade menetlemise protsess on suures osas defineeritud 
läbi Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS), mis paneb paika 
peamised reeglid ja juhised. Seadus reguleerib arengukava koostamise 
põhimõtteid, arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, 
vastuvõtmise ning avalikustamise reegleid. Arengukava peab läbima volikogus 
kaks lugemist, pärast esimese lugemise läbimist on Viimsi valla kodanikel õigus 
avaliku väljapaneku kestel esitada kirjalikke ettepanekuid. Tänase Viimsi uue 
arengukava koostamise protsessi on kaasatud kaudselt kogu elanikkond alates 
2019. aasta kevadest. Täiendava tegevusena viis Viimsi Vallavalitsus 
ajavahemikus aprill kuni juuni 2019 läbi Viimsi valla elanike kaasamise uuringu 
2019 (rahulolu-uuring), eesmärgiga kaardistada Viimsi elanikkonna rahulolu, 
saada sisendeid nende ootuste kohta ning kasutada saadud andmeid 
arengukava koostamisel. Kokku osales intervjuudel, aruteludel ja kohtumistel 
üle 100 inimese. Rahulolu-uuringust võttis osa rohkem kui 1 000 inimest. Seega 
andis Viimsi valla järgmise viie aasta arengu planeerimiseks otseselt või 
kaudselt oma panuse rohkem kui 1 100 viimsilast. 
Vastus 2: Sisendi andmine arengukavasse on seadusega paika pandud 
protsess, avaliku väljapaneku kestel on võimalik kõikidel oma ettepanekuid 
esitada. Eeldusel, et volikogus läbib arengukava esimese lugemise, läheb 
arengukava dokument edasi avalikule väljapanekule. Viimsi valla arengukava 
tehakse kättesaadavaks Viimsi valla kodulehel, Viimsi Vallavalitsuses ja Viimsi 
valla raamatukogudes. Ettepanekuid saab teha e-maili teel: 
arengukava@viimsivv.ee või kirjalikult Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1, Viimsi 
alevik 74001. Avalik väljapanek on planeeritud toimuma perioodil 9. oktoober - 
23. oktoober 2019. Oleme planeerinud ka järgmised Kogukonna Kärajad (16. 
oktoobril) arengukava teemalised. 
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Ettepanek: Teha arengukavade jt dokumentide kohta 
ettepanekute ja tagasiside kogumine veebis 
nähtavaks, et ei laekuks kordusettepanekuid ja 
tehtud ettepanekud oleksid teistele nähtavad  

Kärajad (4 poolt häält) 

Ettepanek arvesse võetud. 
Selgitus: oleme Kärajate kontekstis sellega juba algust teinud ja samuti on uude 
aastasse planeeritud töökavana vallaveebi sisuline parendamine. Selles 
protsessis saab ka antud ettepanekut tehniliselt, sisuliselt ja protseduuriliselt 
arvestada. 
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Vallavanema sissejuhatuses lause: 
„Tänane valla juhtkond on seisukohal, et 
kortermajade ehitus on lubatud ainult valla keskuse 
alevikesse ning ülejäänud valla aladel säilitatakse 
madal hoonestus ning aedlinlik miljöö.“ 
Ettepanek: Lisame sellesse lausesse sõna 
„peamiselt“. 

Majasisene ettepanek: Mailis Alt 

Ettepanek arvesse võetud. 
Arengukava dokumendis lk 2 tehtud lause täiendus järgmiselt: „Tänane valla 
juhtkond on seisukohal, et kortermajade ehitus on lubatud ainult valla keskuse 
alevikesse ning ülejäänud valla aladel säilitatakse peamiselt madal hoonestus 
ning aedlinlik miljöö.“ 
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Kärajatel osalenud elanik, kes soovib oma e-mailile 
kõikide kärajatel tehtud ettepanekute kokkuvõtet ja 
infot ettepanekute vastuvõtmise/ tagasilükkamise 
kohta. 

Kersti Lang – 
lang.kersti@gmail.com  

Ettepanek arvesse võetud. 
Laekunud ettepanekud ja nende vastused avaldatakse valla kodulehel. 

ELUKESKKOND 

9 
Ettepanek: Tabel 2 - vähendada Viimsi valla elanike 
arvu sihttaset (25 000) - 23 000 -ni. 

Ants Erm 
ants.erm@gmail.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: 



Selgitus: Meie eesmärk peaks olema mitte 
kasvatada Viimsis reaalselt elavate inimeste arvu - 
Valla transpordiühendused suure maaga ei võimalda 
seda, samuti on inimesed valinud oma elukohaks 
Viimsi, kui linnalähedase maa, linnastumine ei ole 
enamiku soovunelm. 
Saan aru, et tegemist on prognoosiga, aga Vald 
saab selle prognoosi täitumist või mittetäitumist 
suunata. 
23 000 võiks olla sihtarv, mis võtab arvesse nii 
olemasoleva elanikkonna registreerumist Viimsi 
maksumaksjaks (kõik seda niikuinii ei tee) kui juba 
kinnitatud uusarendusi. 

Tänase valla juhtkonna eesmärk ei ole elanike arvu kasvatamine, vaid 
olemasolevate elanike sisse registreerimine valla ametlikuks elanikuks 
rahvastikuregistris. Prognoositud rahvastiku arvu kasv arengukavas tugineb 
tegelikele arvutustele ja eelmiste aastate elanike arvu muutustele. Tänaste 
teadaolevate ehitusmahtude ja kehtestatud detailplaneeringute juures on 
maksimaalne arv, millega vallavalitsus peab kohalike avalike teenuste 
pakkumisel arvestama, 25 000 inimest, sh ca 2000-3000 elanikku, kes juba täna 
on valla elanikud, kuid ei ole sisse kirjutatud. 
Arvestades võimalikku majanduslangust järgnevatel aastatel ja ehitustegevuse 
vaibumist on ka 23 000 ametlikult sisse registreeritud inimest realistlik number, 
kuid me peame olema valmis ka kiiremaks kasvuks. 
Jah, teoreetiliselt võimaldab planeerimisseadus detailplaneeringu tunnistada 
kehtetuks kui 5 aasta jooksul ei ole detailplaneeringut asutud ellu viima. 
Kohtupraktika paraku seda ei toeta ning praktikas ei ole võimalik eraomanikult 
võtta tagasi õigust detailplaneeringut realiseerida. 
Omavalitusel on õigus algatada mõjuvatel põhjustel planeerimisotsuse 
revideerimine, kuid arvestades kohtuprotsesside aja- ja ressursimahukust ei ole 
otstarbekas, et kohalik omavalitsus kõik 5 aastat ületanud detailplaneeringud 
kohtumenetluse kaudu tühistaks. Selle kulu omavalitsuse eelarvele ja 
võimalikud kahjunõuded ületavad saadavat kasu. 
Kuid isegi juhul, kui omavalitsus peakski saama kasutada võimalust tunnistada 
detailplaneering kehtetuks (nt hoonestusalad või hoonemahud pole enam 
ruumiliselt sobivad vms), ei muutu sellega automaatselt planeeringuala kinnistu 
maakasutuse sihtotstarve, kui detailplaneeringu kohased krundid on 
moodustatud. Ka pärast detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse 
vastuvõtmist on kinnistu sihtotstarbekohane kasutamine võimalik, sest 
kehtetuks muutuks üksnes krundi ehitusõigus ja uue ehitusõiguse määramiseks 
on kinnisasja omanikul õigus nõuda uue, üldplaneeringule vastava 
detailplaneeringu koostamist. 
Samuti tuleb meeles pidada, et detailplaneeringu realiseerimine ei tähenda 
ilmtingimata välivaatlusel nähtava ehitustegevuse alustamisega, vaid selle alla 
võivad kuuluda ka muud ehitustegevuse ettevalmistused, 
projekteerimistegevused, uuringud jms. Detailplaneeringu elluviimise all saab 
mõista ka detailplaneeringu alusel toimingute tegemist, nt ehitusloa saamiseks 
taotluse esitamist. Kui detailplaneeringu rakendamiseks on juba kulutusi tehtud, 
siis võib kehtetuks tunnistamisega kaasneda ka nende kulutuste 
kompenseerimine kinnistuomanikule. 
Juhul kui on põhjendatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise vajalikkus, 
siis vallavalitsus kindlasti algatab selle. Sealjuures tuleb arvestada, et tegemist 
on kaalutlusotsusega, mis peab olema põhjendatud ja kõikide osapoolte huve 
arvesse võttev. 
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Ettepanek: planeerida valla taristu võimalustega 
arvestav elanike juurdekasv 

Kärajad (2 poolt häält) 
Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: vt vastus eelmisele ettepanekule. 

11 Lisada kehtestatud detailplaneeringute mõõdik Taavi Kotka Ettepanek arvesse võetud. 



Arengukava dokumendis lk 17 lisatud eesmärgina „Kehtestatud 
detailplaneeringute info kuvamine valla infokanalites“ ja tulemusena „Aastast 
2004 kehtestatud detailplaneeringute info on avalikult kuvatud“ 

KOMMUNAAL JA TARISTU 
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Hetkel arengukavas: „Tammneeme tee laiendamine 
ühistranspordi liikumisvõimaluste parandamiseks ja 
kergliiklustee ehitamine kuni külaplatsini;“ 
Ettepanek lisada lause: „Tammneeme 
külas varasemalt rajatud kaldakindlustuse 
parandamine ja veel ohtlike kaldakindlustustöödega 
jätkamine". 

(Raivo Kaare 
raivokaare@gmail.com)  

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus:  
Kaldakindlustus kuulub keskkonnamõjude vähendamise valdkonda, mis eeldab 
reeglina planeerimistöid jms. Kaldakindlustuse teema lahendatakse jooksvalt 
laekuvate avalduste alusel. 
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Ettepanek: Merenduse ja sadamate peatükis vajab 
täpsustamist kalanduse teema (lk. 26). Selgitus: 
Kalasadama taristu arendamine on küsitav 
tingimustes, kus kutseline kalapüük Viimsi valla 
mandriosa rannikumeres (ja ka saartel) on sisuliselt 
hinge vaakumas (vt. ka lk. 39). Põhielatusallikaks 
pole see Viimsis enam kellegi jaoks. Siin oleks vaja 
hoopis riigi tasemel tegeleda harrastuspüügi 
võimaluste ülevaatamisega ja selle korraldamise 
kasvõi osalise delegeerimisega omavalitsustele 
(praegu reguleerib vald püüki väikesaarte elanikele 
kalastuskaarte väljastades). 

Ivo Rull 
ivo@rullrumm.ee 

Ettepanek arvesse võetud. 
Arengukava dokumendis lk 29 täiendatud lauset „Vald panustab 
rannakalandusse kaudselt ja toetavalt ning eriti tähtis on siinjuures jätkuvalt 
taotled Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi vahendeid arendustegevuste 
elluviimiseks ning kalandustegevuste mitmekesistamiseks. 
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Ettepanek: nimetada arengukavas ära ka 
Leppneeme sadama arendamiseks vajalikud 
tegevused ja ressursid 

Kärajad (2 poolt häält) 

Ettepanek arvesse võetud. 
Arengukava dokumendis lk 28 lõiku lisatud täiendav lause „Vallale kuulub 2 
munitsipaalsadamat – Leppneeme ja Kelnase. Mõlema sadama 
moderniseerimiseks on kavas kaasajastada sadamate rajatisi ning arendada 
koostöös riigiga põhjaranniku väikesadamate võrgustiku tõmbesadamateks. 
Vahendid selleks planeerime koostöös riigiga EL struktuurifondidest ja 
riigi vahenditest.“  
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Ettepanek: nimetada arengukavas ära ka Püünsi 
väikesadama osa planeeritavad tegevused ja 
ressursid 

Kärajad (1 poolt hääl) 

Ettepanek arvesse võetud. 
Arengukava dokumendis lk 28 lõiku lisatud täiendav lause „Vallale kuulub 2 
munitsipaalsadamat – Leppneeme ja Kelnase. Mõlema sadama 
moderniseerimiseks on kavas kaasajastada sadamate rajatisi ning arendada 
koostöös riigiga põhjaranniku väikesadamate võrgustiku tõmbesadamateks. 
Vahendid selleks planeerime koostöös riigiga EL struktuurifondidest ja riigi 
vahenditest. Samuti on plaanis koostöös kolmanda sektoriga kaasata EL 
struktuurivahendeid Püüni sadama arendamiseks.“ 
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Ettepanek: selgitada Arengukavas meetmeid, mida 
on plaanis rakendada elanike arvu kasvades piisava 
veeressursi tagamiseks 

Kärajad (4 poolt häält) 
Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: nimetatud teema on selgitatud lahti Viimsi Vesi arengukava 
dokumendis. 
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Ettepanek: Kirjutada transpordi peatükki selgelt sisse 
liinide 1A ja 49 marsruutide pikendamine Lubja-
Randvere ringteeni. Vastasel juhul ei täidaks sinna 
planeeritud Pargi ja Reisi süsteem oma eesmärki. 

Ivo Rull 
ivo@rullrumm.ee 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: linnaliinide pikendamine on Tallinna linna võimuses ja ülesanne, mida 
vald ise teha ei saa. Hetkeseisuga ei ole linn piisavat huvi liini pikendamiseks 
üles näidanud, kuna tegemist on kuluka tegevusega. Pargi&Reisi parkla 



süsteemi käivitamine on planeeritud maakonnaliini põhiselt liinil 174, mis läbib 
1A-ga sama marsruuti kuni Balti Jaamani. 
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Transpordi ja liikuvuskorralduse ülesandeks on 
inimeste liikumisvõimaluste parandamine ning valla 
transpordisüsteemi tõhusa toimimise ja pideva 
arengu tagamine. 
Ettepanek lisada: 
Kaalume innovaatiliste transpordiühenduste loomist 
Tallinna Kesklinnaga. Nendeks võiksid olla nt. 
elektriline ja miks mitte isejuhtiv laeva ja/või 
praamiühenus ja/või kiire SkyWay (köisraudtee) 
ühendus üle lahe. 
Olulisemad tegevused transpordi ja liikuvuse 
korraldamisel 2020-2024 on: 
Ettepanek lisada:  
2024 aastaks on teostatud innovaatiliste 
transpordiühenduste teostatvus- ja tasuvusuuring. 
Selgitus. 
Tahame me või ei taha, aga pendelränne Viimsi ja 
Tallinna vahel ei kao kuhugi. Autod ei kao kuhugi. 
1000 auto lisandumine olemasolevatele lööb liikluse 
umbe...ja arvestagem ka Tallinna uusarendusi. 

Ants Erm 
ants.erm@gmail.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: koostamisel on Viimsi transpordi- ja liikuvuskorralduse arengukava 
(TRAK), milles määratakse tegevusplaan transpordivaldkonna arendamiseks 
järgmisel 10 aastal. Antud arengukava raames kaalutakse nimetatud 
ettepanekut ja sellega seotud alternatiive. 
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Ettepanek: kavandada Tallinnaga ühenduse 
parandamiseks tegevused Skyway vms innovatiivse 
lahenduse (teise tasandi transport) leidmiseks, mis 
on soodsam kui trammi tee rajamine 

Kärajad (7 poolt häält) 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: koostamisel on Viimsi transpordi- ja liikuvuskorralduse arengukava 
(TRAK), milles määratakse tegevusplaan transpordivaldkonna arendamiseks 
järgmisel 10 aastal. Antud arengukava raames kaalutakse nimetatud 
ettepanekut ja sellega seotud alternatiive. 
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Ettepanek: leida võimalused kiire ühenduse 
loomiseks Tallinna ja riigi põhiteedega, nt Lasnamäe 
kanal, Tallinna ringtee  

Kärajad (2 poolt häält) 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: koostamisel on Viimsi transpordi- ja liikuvuskorralduse arengukava 
(TRAK), milles määratakse tegevusplaan transpordivaldkonna arendamiseks 
järgmisel 10 aastal. Antud arengukava raames kaalutakse nimetatud 
ettepanekut ja sellega seotud alternatiive. 
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Ettepanek: Palun kirjutada käesolevasse 
arengukavasse sisse valla teedevõrgu 
arengukavasse varasemalt läbi Jüri Kruusvee tehtud 
ettepanek Muuli tee rekonstrueerimise projekti kohta: 
Muuli tee ehitatakse alleeks, kus kergliiklustee 
eraldatakse turvaliselt sõiduteest ja piki teed 
rajatakse kõrghaljastus mõlema külaosa ulatuses 
olemasoleva hoonestuse ja perspektiivsete, 

Eero Hammer 
Miiduranna küla külavanem 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: ettepanekut kaalutakse Haabneeme aleviku üldplaneeringu 
menetlemise käigus ning samuti Viimsi valla teedevõrgu arengukava 
täiendamisel. 



tõenäoliselt suurema korruselisusega uusarenduste 
eraldamiseks. Kergliiklustee 
pikendatakse/ühendatakse Haabneeme 
rannapiirkonna kergliiklusteega. 
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Ettepanek kokkuhoiu ja ressursside säästlikuks 
kasutamiseks. 
Seada eesmärgiks elektri-, kütte- ja veekulude 
vähendamine Viimsi vallale kuuluvates hoonetes, 
kasutades ja uuendades tänapäevaseid 
automaatikalahendusi, maa- ja merekütte lahendusi, 
päikesepaneelidega elektri ja sooja vee tootmise 
lahendusi. Soodustada ja reklaamida vihmavee 
kasutamise ning elektri ja soojaveepaneelide 
kasutamise võimalusi Viimsi elanike hulgas. 

Illar Kaasik  
Viimsi Vallavolikogu eelarve- ja 
arengukomisjoni liige 
Taivo Luik 
Viimsi Vallavolikogu liige 

Ettepanek arvesse võetud. 
Arengukava dokumendis lk 2 täiendatud lõiku lausega „Esiteks püüame me vallas 
olla paremad vallakodanike teenindajad. See ei nõua palju raha – vaja on vaid 
tahet. Ja seda meil on. Viimsi vallavalitsuse eesmärk on olla kogukonna jaoks 
olemas igas mõttes ja igaüks, kes siia oma murede ja rõõmudega pöördub, peab 
saama hea klienditeeninduse osaliseks – see on meie üks prioriteetidest. 
Soovime muuta Viimsi veelgi paremaks ja targemaks – et meie abiga kasvaks 
siin Tark ja keskkonnasõbralik vald – Smart and Green. Sellega saame alustada 
juba täna ning siin saab vallavalitsus olla teenäitajaks – näiteks saame 
vähendada vallale kuuluvates hoonetes elektri-, kütte- ja veekulusid 
tänapäevaseid automaatika-, kütte- ja roheenergia lahendusi kasutusele 
võttes. Samuti kasutades targemalt ära kogunevat sademevett.“ 

Lisaks on sademevee säästlike kasutusvõimaluste alane info kirjas Viimsi valla 
sademevee arengukavas (SVAK). 
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Ettepanek: 
Soodustada ennaktempos kvaliteetse  ühistranspordi 
(s.h. keskkonnasõbralikkuse (elektri- ja gaasibussid), 
paindlikkuse ja piisavuse) kättesaadavust. 

Illar Kaasik  
Viimsi Vallavolikogu eelarve- ja 
arengukomisjoni liige 
Taivo Luik 
Viimsi Vallavolikogu liige 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: koostamisel olev valla transpordi ja liikuvuskorralduse arengukava 
(TRAK) näeb ette transporditeenuse kvaliteedile seatud eraldi eesmärke, mida 
arvestatakse ka uue ühistranspordi teenuse hanke (2021-2026) korraldamisel. 
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Ettepanek: Rajada Viimsi suuremate bussipeatuste 
ja liiklussõlmede lähedusse kinnised jalgrattaparklad. 

Illar Kaasik  
Viimsi Vallavolikogu eelarve- ja 
arengukomisjoni liige 
Taivo Luik 
Viimsi Vallavolikogu liige 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: koostamisel olev valla transpordi ja liikuvuskorralduse arengukava 
(TRAK) sisaldab eraldi peatükki jalgrattaparklate rajamise ja nendega seotud 
eesmärkide osas. 



25 

Ettepanek: Kavandada koerte jalutamise ja 
treenimise väljak Rohuneeme, Kelvingi, Püünsi ja 
Pringi elanike tarbeks. 
Selgitus: Valla arengukava näeb ette koerte 
jalutamise ning treenimise väljakute rajamist. Teeme 
ettepaneku kavandada üks selline rajatis ka 
poolsaare tipu elanike tarbeks. Metsa on meil siin 
küll omajagu, aga kuna see on aktiivselt kasutuses 
ka tervisespordi harrastajate poolt, siis ei ole 
koeraomanikel tegelikult kohta, kus koeri lahtiselt 
jooksma lasta, neid sotsialiseerida või treenida. Meie 
hinnangul võiks selleks leida sobiva koha 
vastvalminud Reinu tee ääres, mis logistiliselt 
rahuldaks nii Püünsi, Rohuneeme, Kelvingi kui ka 
suure osa Pringi koeraomanike vajadusi. Koerte 
jalutusväljakute rajamine on planeeritud ka Viimsi 
valla haljastuse ja heakorra arengukavas 2018-2028. 

Esta Järv, Püünsi külavanem 
Helen Lainjärv, Püünsi Külaseltsi 
juhatuse esimees 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: hetkel on koerte jalutamise ja treenimise väljak kavandatud 
Haabneeme alevikku. 

26 
Ettepanek: planeerida rohkem laste mänguväljakuid 
suurte elurajoonide juures. 

Kärajad (3 poolt häält) 
Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: Viimsi valla heakorra ja haljastuse arengukava (HHAK) sisaldab eraldi 
tegevuskava laste mänguväljakute rajamisel. 

27 

Ettepanek: Paigaldada Püünsi rannapromenaadi 
äärde 12 pinki omaaegsete talude nimedega ja 
esmamainimise daatumitega. 
Selgitus: Valla arengukava näeb ette vallas 
täiendavate istepinkide paigaldamist. Seoses sellega 
teeme omalt poolt ettepaneku paigaldada 12 pinki 
Rohuneeme tee äärde Püünsi rannapromenaadile. 
Nimelt on Püünsi küla tänase territooriumi koosseisu 
ajalooliselt kuulunud 12 talukohta, mille omaaegsete 
maavalduste piirid jooksid kitsaste ribadena mereni. 
Pinkide paigaldamine endiste maavalduste kohale 
praegusele rannapromenaadile koos talude 
nimedega ja talude esmamainimise daatumitega 
oleks Püünsi juurte meelespidamiseks ning 
tähistamiseks igati sümboolne. Idee autor on Püünsi 
küla elanik ja Püünsi, Rohuneeme ning Rummu 
ajalooraamatu autor Raivo Tomingas. Projekt läheks 
kenasti kokku ka kogu Püünsi rannapromenaadi ja 
külaplatsi korrastamise ning Püünsi sadama rajamise 
projektiga.  

Esta Järv, Püünsi külavanem 
Helen Lainjärv, Püünsi Külaseltsi 
juhatuse esimees 

Ettepanek arvesse võetud. 
Selgitus: Püünsi rannaala korrastamiseks planeeritud vahenditest (70 000 
eurot) kaetakse mh ka rannapromenaadi äärde istepinkide paigaldamine. 

KULTUUR, SPORT JA TERVISEDENDUS 

28 
Ettepanek: Spordi peatükis (lk. 36) tuleb täpsustada, 
et kunstlume tootmiseks murdmaaradadele võetakse 
vett üksnes selleks rajatavatest tehisveekogudest. 

Ivo Rull 
ivo@rullrumm.ee 

Ettepanek arvesse võetud. 
Arengukava dokumendis lk 38 täiendatud lõiku lausega „Alustame 
murdmaasuusaradade teenindamiseks kunstlume tootmist. Kunstlume 



Kindlalt tuleb välistada põhjavee kasumine 
kunstlume tootmiseks. 

tootmiseks võetakse vett üksnes selleks rajatavatest tehisveekogudest, et 
välistada lume tootmiseks põhjavee kasumine.“ 

29 

Parandusettepanek:  
Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia 2020 – 
2024 lk 39 on kirjas Pärnamäe kooli juurde 
spordihalli ja jalgpalli sisehalli rajamine, ent 
strateegia lk 50 on kirjas: 2024. aastal on 
kavandatud jalgpalli ja teiste spordialade sisehalli 
rajamine Viimsi gümnaasiumi juurde. See tekitab 
segadust, kumma kooli juurde on sisehall plaanis 
rajada. Toetudes haridus- ja teadusministeeriumi 
ning Viimsi vallavalitsuse vahelisele kokkulepele 1.1-
8/1117 (punktid 13 - 15) teen ettepaneku lisada 
arengukavasse 2020 – 2024 Viimsi Gümnaasiumi 
kõrvale spordihalli rajamise selgesõnaliselt nii 
arengukava kui ka eelarvestrateegia tekstis. 

Karmen Paul, Viimsi Gümnaasium 
Ettepanek arvesse võetud. 
Arengukava dokumendis lk 39 vastav parandus sisse viidud. 

30 
Ettepanek: Planeerida vabaõhu etenduste lava ja 
plats Tammepõllu teele 

Kärajad (3 poolt häält) 
Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: Tammede pargi rajamiseks 2024 on vahendid planeeritud ning 
ettevalmistustegevuste käigus vaadatakse üle pargi kontseptsioon tervikuna. 

HARIDUS 

31 

Parandusettepanek: Lk 15: Hariduse kvaliteedi 
tagamise olulisemate tegevussuundade eelviimases 
punktis on pandud sulgude alguspunkt, kuid lõpp 
puudub. 

(Viimsi Noortevolikogu) 
Ettepanek arvesse võetud. 
Arengukava dokumendis lk 18 vastav parandus sisse viidud.  

32 

Ettepanek: Lk 19: „Valla tegevustesse on kaasatud 
noorte volikogu, kelle osalusel arendatakse aktiivselt 
rahvusvahelist koostööd viies läbi ühisprojekte 
partneritega erinevatest riikidest“ 
Noortevolikogu eesmärk on eelkõige esindada 
noorte huve vallas ning kaasata neid aktiivselt 
osalema ühiskondliku elu korraldamises. Kuna antud 
koht on ainus, kus noortevolikogu mainitakse, siis 
leiame, et rahvusvaheliste projektide eraldi välja 
toomine ei ole kõige õigem. 

(Viimsi Noortevolikogu) 

Ettepanek arvesse võetud. 
Arengukava dokumendis lk 21 täiendatud lõiku: „Valla tegevustesse on 
kaasatud noorte volikogu, kelle eesmärgiks on esindada noorte huve vallas ja 
kaasata neid aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises, ning kelle 
osalusel arendatakse aktiivselt rahvusvahelist koostööd viies läbi ühisprojekte 
partneritega erinevatest riikidest.“ 
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Küsimus: Üldharidus teemablokis mainitakse 
korduvalt Viimsi hariduskonsortsiumi. Tekkis selline 
küsimus, et kas on juba planeeritud, kes kuuluksid 
sinna?  

(Viimsi Noortevolikogu) 

Ettepanek arvesse võetud. 
Arengukava dokumendis lk 20 täiendatud lõiku: „Valla üldharidusvaldkonna 
pikemat arengut käsitleva strateegia (valdkondliku arengukava) 
väljatöötamiseks ja elluviimise edasiseks koordineerimiseks loome 
hariduskonsortsiumi, mille liikmeteks hakkavad olema Viimsi 
üldhariduskoolide, ARTIUMI jt. valdkondlike spetsialistide esindajad, ning 
mis muuhulgas oleks võimeline koordineerima ka koolide taristu, ressursside ja 
spetsialistide omavahelist tõhusamat rakendamist.“ 
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Ettepanek pikemalt kirjutada hariduse peatükis 
Randvere kooli investeeringuid. Investeeringute rida: 
Randvere kooli investeeringud, kooli ja ujula 
juurdeehitus 
Lisada see tegevus ka hariduse valdkonna 
tegevustesse ja tulemuste tabelisse. 

Majasisene ettepanek: Georg Aher 

 
Ettepanek arvesse võetud. 
Arengukava dokumendis lk 20 täiendatud lauset „Randvere Koolile renditav 
moodulhoone on aidanud parandada hariduslike erivajadustega laste 
õppimisvõimalusi ja kooli juurde rajatav ujula ning kooli täiendav 
juurdeehitus erivajaduste laste ruumide, noortekeskuse ruumide ja 
raamatukogu ringipaigutuse näol aitab tulevikus kooli veelgi rohkem avada 
vallakodanikele kasutamiseks. 

35 
Ettepanek sõnastuse muutmiseks: 
- kultuuri- ja huvihariduskeskus ARTIUM – 
kasutusluba 2024 

Martin Kadak 
martin.kadak5@gmail.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: Kultuuri- ja huvihariduskeskus ARTIUM valmib aastaks 2021. 

36 

Ettepanek sõnastuse muutmiseks: Pärnamäe 
lasteaed-kool – kasutusluba 2022 
Selgitus: Eesti Vabariigis on pandud kohaliku 
omavalitsusele lasteaia ja koolikohtade loomine eelis 
prioriteediks huvihariduse ees. Sellest lähtuvalt 
vallavalitsusel Pärnamäe kooli rahastamise eelis 

Martin Kadak 
martin.kadak5@gmail.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: Pärnamäe lasteaed-kool valmib aastaks 2024. 
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Ettepanek: koolikohustuse mittetäitjate arv on 
vähenenud 76% võrra 
Selgitus: Vaid 20% seadmisega seatakse 
lõppeesmärgi !00% eesmärgi saavutamine 
ebamöistlikkusse kaugusse. 

Martin Kadak 
martin.kadak5@gmail.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: koolikohustuse mittetäitjate arvu langetamine on eesmärgina 
arengukava dokumendist välja võetud, kuna Viimsi vallas on koolikohustuse 
mittetäitmine marginaalse tähtsusega probleemiga ja seda ei ole otstarbekas 
mõõdikuks seada. 

38 
Ettepanek: malevas saab tööd vähemalt 240 last 
Selgitus: Teadaolevalt soov Viimsi õpilasmalevas 
osaleda on suur, seega vajadus tagada võimalus. 

Martin Kadak 
martin.kadak5@gmail.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: malevas osalevate laste mõõdik on määratud vastavalt tuleviku 
nägemusele ning kui tegelikkuses soovib malevas rohkem lapsi osaleda, siis 
proovitakse leida võimalused kõigile soovijatele malevas osalemiseks. 

RUUMILINE PLANEERIMINE 

39 

Ettepanek: Lisada lk. 10 punkti „maade 
munitsipaliseerimine parkide ja haljasalade jaoks“ 
järgi punkt „Tammelaane piiranguvööndi 
munitsipaalomandusse taotlemine“. 

Ivo Rull 
ivo@rullrumm.ee 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: maade munitsipaliseerimine toimub vastavalt vallavalitsuse 
munitsipaliseerimise ettepanekutele. 

40 

Ettepanek: lk. 11 tuleks täpsustada ka need alad, 
kus ehitustegevus on välistatud kõrgema tasandi 
õigusaktidega (nt. looduskaitseseadusest tulenevalt 
ranna piiranguvööndis nii mandril kui saartel). 

Ivo Rull 
ivo@rullrumm.ee 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: ettepanekus viidatud alad on täpsustatud valla üldplaneeringus. 
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Ettepanek: Keskkonnakaitse tegevuste alla (lk. 
11)  tuleks lisada ka poollooduslike koosluste 
säilitamine ja taastamine (nt. veel säilinud 
avamaastikud poolsaare lõunaosas, rannaniitude ja-
karjamaade taastamine idakaldal). Viimane 
parandaks ka avalikku juurdepääsu rannaaladele. 

Ivo Rull 
ivo@rullrumm.ee 

Ettepanek arvesse võetud. 
Arengukava dokumendis lk 14 täiendatud lauset „Loodusega tuleb tasakaalus 
hoida tehiskeskkonna areng, et säilitada unikaalne loodusmaastik ja selle 
liigirikkus, kus ka poollooduslike koosluste (nt avamaastikud poolsaare 
lõunaosas ja rannaniidud ja -karjamaad idakaldal) säilitamisele ja 
taastamisele on tähelepanu pööratud.“ 
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Ettepanek:  
Vähendamaks suurt survet elamispindade 
arendustegevusele ja soodustamaks sellega 
kaudselt ka äripindade arendust Viimsi vallas 
kehtestada uutele elamumaa planeeringutele kõrgem 
sotsiaaltaristu tasu (näit 5000 eurot ÜP-kohase 
planeeringu puhul ja 10-15 000 eurot mitte ÜP-
kohase) iga uue lisanduva elamuühiku kohta. 
Töötada välja äripindade arendust soodustavad 
meetmed. 
Selgitus: 
Sotsiaaltaristu tasude fondi kasutamisest: vald töötab 
välja strateegia ja eesmärgid sotsiaaltaristu tasude 
kasutamiseks, mille üldine eesmärk on leevendada 
elanikkonna kasvuga tekkivat koormust valla 
infrastruktuurile ja teadvustada kohalikku kogukonda  
arendajate poolsest panusest selle eesmärgi 
täitmisel. 

Illar Kaasik  
Viimsi Vallavolikogu eelarve- ja 
arengukomisjoni liige 
Taivo Luik 
Viimsi Vallavolikogu liige 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: ettepanekus viidatud ühtset ja kõigile samas summas laienevat tasu ei 
kehtestata, vaid see toimub koostöös arendajatega arendusprojektide kaupa 
(nö rätseplahendustena). 

43 
Ettepanek: määrata arengukavas tähtaeg, millal 
alustatakse valla üldplaneeringu muutmise 
algatamine 

Kärajad (6 poolt häält) 
Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: algatatud on Haabneeme ja Viimsi alevike üldplaneeringud. Samuti on 
koostamisel ehitustegevuse strateegilisi suundi käsitlev dokument. 

44 

Ettepanek: Haabneeme aleviku ja Viimsi aleviku 
üldplaneeringu kehtestamine – koostatud 2020 
Selgitus: Viimsi aleviku tänane üldplaneering kehtib 
2009.aastast ja vajab kiiremas korras uus koostada 

Martin Kadak 
martin.kadak5@gmail.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: Viimsi ja Haabneeme aleviku üldplaneeringute kehtestamisega on juba 
alustatud. 

45 
Ettepanek: määrata arengukavas tähtaeg, millal 
kehtestatakse tootmis- ja ärimaade teemaplaneering 

Kärajad (2 poolt häält) 
Ettepanek arvesse võetud. 
Arengukava dokumendis lk 42 täiendatud eesmärkide tulemusi vastavalt: 
Tootmis- ja ärimaade teemaplaneering on kehtestatud (2024) 

JÄÄTMEMAJANDUS 

46 

Ettepanek: Täiendada jäätmemajanduse peatükki (lk. 
12- 13) tegevustega, mis on suunatud jäätmetekke 
vähendamisele vallas tegutsevates tootmis- ja 
kaubandusettevõttes. 

Ivo Rull 
ivo@rullrumm.ee 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: valla keskkonna-aasta tegevustesse on planeeritud vastavasisulised 
koostöötegevused tootmis- ja kaubandusettevõtetega. 

SOTSIAALHOOLEKANNE 



47 

TÕSTAME SOTSIAALHOOLEKANDE TEENUSTE 
KVALITEETI JA TEEME NEED KÄTTESAADAVAKS 
KÕIGILE ABIVAJAJATELE! 
Sotsiaalhoolekande olulisemad tegevussuunad on: 
Ettepanek lisada: 
Koostöös Riigi ja naabervaldadega rajada Viimsisse 
hooldekeskus, milline osutaks nii ööpäevaringset 
erihoolekandeteenust kui kogukonnas elamise 
teenust. 
Selgitus: 
Viimsi vallas on  ~100 peret, kes sellist teenust 
vajavad, praegu on erivajadustega inimesed laiali üle 
terve Eesti. Nii teenust vajajatele kui nende 
vanematele/hooldajatele oleks palju vastuvõetavam, 
kui selline võimalus oleks KODUle lähemal. 

 
Ants Erm 
ants.erm@gmail.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: lähiaastatel ei ole plaanis rajada Viimsisse eraldi hoonet, mis pakuks 
riiklikke erihoolekandeteenuseid. Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna lähiaastate 
suurimaks uuenduseks , mille tulemusel paraneb vallas oluliselt 
tervishoiuteenuste kättesaadavus ja nende osutamise tingimused, on Viimsisse 
kaasaegse tervisekeskuse rajamine. Keskus hakkab pakkuma teenuseid 
erinevatele sihtrühmadele ning täitma korraga mitut funktsiooni. Tervisekeskuse 
juurde kuulub mh ka erivajadusega inimestele tugikeskuse loomine 
päevahoiuteenuse ja ööpäevaringse nädalahoiuteenuse ja sotsiaalse 
rehabilitatsiooni teenusega nii alaealisele kui ka täisealisele teenusekasutajale. 
Antud teenuskeskuse baasil on võimalik tulevikus koostöös 
sotsiaalkindlustusameti ja riigiga planeerida ka kogukonnas elamise teenust 
(riiklik erihoolekandeteenus), kuid hetkel ei ole selgust, kuidas omavalitsuse 
poolt loodud, küll aga riikliku rahastusega erihoolekandeteenuste osutamisel 
saaksid teenuskasutajad olla just Viimsi valla elanikud – järjekord 
teenuskohtade osas üle-eestiline ning sotsiaalkindlustusamet suunab inimesed 
teenusele vastavalt järjekorrale.  

48 
Ettepanek: näha arengukavas ette võimalused 
erihoolekandeteenuste teenuskohtade valda 
loomiseks (koostöö Sotsiaalkindlustusametiga) 

Kärajad (3 poolt häält) 

Ettepanek arvesse võetud. 
Arengukava dokumendis lk 36 täiendatud lõiku vastavalt: „Erivajadustega 
isikute tugikeskuse loomine on vajalik olukorras, kus täna on Viimsi vallas 
hinnanguliselt ligi 600 inimest, kes vajavad erinevat tüüpi tugiteenuseid, mis 
toetavad igapäevaeluga toimetulekut ning teenuseid, mis pakuvad 
abivajadusega inimeste lähedastele lahendust tööhõives osalemiseks, tagades 
turvalise keskkonna ja kvaliteetse tugiteenuse. Teenuskeskuse baasil on 
võimalik tulevikus koostöös sotsiaalkindlustusameti ja riigiga planeerida 
ka kogukonnas elamise teenust (riiklik erihoolekandeteenus), et 
parandada kodulähedaste teenuskohtade kättesaadavust.“ 
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Ettepanek: Eakate keskuse rajamine - valmimine 
2020. 
Selgitus: Vallavalitsus pole Viimsi Teatajas ega 
kodulehel informeerinud, mis teoksil, aga 
investeeritakse 40 tuhat, mida võrreldes 
kavandatava mälestusmärgiga on tervelt 110 tuhat 
vähem !!! 

Martin Kadak 
martin.kadak5@gmail.com 

Ettepanek osaliselt arvesse võetud. 
Selgitus: arvestame ettepanekut viia läbi teavitus Eakate teenuskeskuse (MTÜ 
Viimsi Päevakeskuse laienemine Kesk tee 1 ruumidesse) tegevuste osas. Valla 
kodulehel kui ka Viimsi Teatajas kajastatakse vastav informatsioon pärast 
keskuse ruumide sisearhitektuurilise projekti koostamist ja ümberehitustööde 
algust. Hetkel on endised raamatukogu ruumid heas seisus, mistõttu ei eelda 
ruumide ümberkohandamine eakate keskuseks mahukaid ehitustöid. Nimetatud 
investeeringule lisandub ruumide sisustamise kulu. 

50 
Ettepanek: Klientide rahulolu sotsiaalvaldkonna 
teenustega - 75% (100-st) 

Martin Kadak 
martin.kadak5@gmail.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: arengukavas prognoositud mõõdiku sihtväärtus on asjakohane ja 
realistlik. Sotsiaalvaldkonna teenustega rahulolu on tihedalt seotud ka riiklike 
teenuste kättesaadavusega piirkonnas (nt perearstisüsteem või 
tööturuteenused) ning ei sõltu ainult kohaliku omavalitsuse poolt pakutavaga. 

51 
Ettepanek: Valdkondlike teenuste terviksüsteemi 
väljatöötamine, sh teenuste pakkumise mudeli 
loomine, uute teenuste disain – 2021 aastaks 

Martin Kadak 
martin.kadak5@gmail.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: kuna valdkondlike teenuste terviksüsteem eeldab selgust nii riigi 
tegevussuundades kui ka KOVi tulevastes kohustustes ning arvestades, et 
arengukava väljundiks on siinkohal mitte üksikteenuste vaid terviksüsteemi 
väljatöötamine, siis pole ka oodatavat tulemust võimalik kiiremini saavutada. 
Sisulist tööd üksikteenuste analüüsimisel ning disainimisel tehakse jooksvalt ka 



varasematel aastatel (2020-2022). 2020 aasta alguses alustab Viimsi 
Vallavalitsus sotsiaalhoolekande arengukava uuendamist (varasem 2013-2020), 
milles kirjeldatakse täpsemalt teenuste terviksüsteemi komponentide 
disaini/arenduste kaardistus ning ajakava.  

52 Ettepanek: Tervisekeskuse rajamine – 2020 aastaks 
Martin Kadak 
martin.kadak5@gmail.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: tegemist on koostööprojektiga, mis eeldab nii riigi, kohaliku tasandi kui 
erasektori vahelisi kokkuleppeid ning pikemaajalist planeerimist. Ühtlasi tuleb 
arvestada ehituse ajakuluga, mis ei võimalda tervisekeskuse rajamist 
varasemalt kui 2021.aastal. 

ETTEVÕTLUS 
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Ettepanek: Targad töökohad – seada eesmärgiks 
teostada uuringud ja välja töötada strateegia 
kaugtöökohtade arvu kasvuks Viimsis, kaasates 
ettevõtjaid ja ülikoole. 

Illar Kaasik  
Viimsi Vallavolikogu eelarve- ja 
arengukomisjoni liige 
Taivo Luik 
Viimsi Vallavolikogu liige 

Ettepanek arvesse võetud. 
Selgitus: ettepanekut arvestatakse valla ettevõtlusvaldkonna uuringu 
(läbiviimine aastal 2021) koosseisus. 
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Ettepanek: planeerida tegevused ja ajakava Viimsi 
valla ettevõtluse kaardistamiseks (millised ettevõtted 
ja millised teenused on vallas kohapeal olemas) ja 
luua veebis/valla kodulehel Viimsi ettevõtluse 
keskkond/teenuste pank 

Kärajad (3 poolt häält) 

Ettepanek arvesse võetud. 
Selgitus: aastaks 2020 planeerib vallavalitsus ettevõtlusspetsialisti ametikoha 
loomist (nimetatud arengukavas lk 42), kelle ülesandeks hakkab mh olema ka 
valla ettevõtluse kaardistamine ning ettevõtlusalase info vahendamine läbi valla 
infokanalite.  
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Ettepanek: planeerida tegevused ja ajakava Viimsi 
matkaradade kaardistamiseks / kaardi koostamiseks 

Kärajad 

Ettepanek arvesse võetud. 
Selgitus: ettepanek ei puuduta otseselt arengukava dokumendi täiendamist, 
kuid Viimsi turismi ja vaba aja võimaluste kaardistamine ning visualiseerimine 
koostöös Viimsi Teataja ja visitviimisi.com turismiportaaliga on plaanis 2020. 
aasta esimeses pooles. Matkaradade visualiseerimine on hea ettepanek, mida 
antud tegevuste raames arvestame. Näiteks oleme selle aasta sügisel Viimsi 
Teatajas juba kaardistanud ja visualiseerinud õue spordiväljakud Viimsis. 
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Ettepanek: kaaluda võimalusi tasuliste parkimisalade 
(kohtade) rajamiseks osaliselt rannaaladel 

Kärajad 

Ettepanek arvesse võetud. 
Selgitus: ettepanek ei puuduta otseselt arengukava dokumendi täiendamist, 
kuid vallavalitsus tegeleb jooksvalt parema parkimiskorralduse lahenduse 
leidmisega. 

EELARVESTRATEEGIA 
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Ettepanek: Planeerida likviidsete varade jäägiks 2% 
põhitegevuse kuludest. 
Selgitus: Likviidsete varade suunamata jääk aasta 
lõpuks alates aastast 2020 on planeeritud  250 000 
EUR  ehk 0,9 % võlakohustuste planeeritud 
kogumahust ja 0,6%  põhitegevuse kogukuludest 
2024. Planeeritud reserv pole piisav likviidsusriskide 
juhtimiseks.  

Illar Kaasik  
Viimsi Vallavolikogu eelarve- ja 
arengukomisjoni liige 
Taivo Luik 
Viimsi Vallavolikogu liige 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: likviidsete varade jäägiks on kavandatud 250 000 eurot. 2019. aasta 
eelarves kavandati selleks 700 000 eurot. 2018. aasta lõpuks kujunes vabade 
vahendite tegelikuks jäägiks 3 061 901 eurot, millest 2019. aasta kulude katteks 
suunati 2 361 903 eurot. Likviidsete varade jääki ei ole 2018. ja 2019. aasta 
jooksul kasutusele võetud. Kulude, mida ei ole võimalik eelarvet koostades ette 
näha, katteks on eelarve kuludesse kavandatud reservfond. Reservfondist 
kasutati 2018. aastal 4 400 eurot ning 2019. aastal on kasutatud 37 624 eurot. 
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Ettepanek: Planeerida Püünsi spordiväljaku tarbeks 
täiendavalt 250 000€. 
Selgitus: Oleme tänulikud, et Püünsi kooli uue 
spordiväljaku tarbeks on eelarvestrateegias ette 
nähtud käesoleval aastal 100 000€ ja järgmisel 
aastal 150 000€. Arvestades senist teadaolevat 
praktikat spordiväljakute rajamisel Viimsi vallas ja 
asjaolu, et Püünsi väljaku asukohas on maapind 
soine, oleme seisukohal, et kavandatud eelarve ei 
pruugi olla piisav ja on suur tõenäosus, et väljaku 
ehitus jääb vahendite puudusel pooleli. See 
omakorda tähendab, et valla arengukavas nimetatud 
eesmärk, ehitada spordirajatis valmis aastal 2020, ei 
realiseeru. 

Esta Järv, Püünsi külavanem 
Helen Lainjärv, Püünsi Külaseltsi 
juhatuse esimees 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: eelarvestrateegias on planeeritud vahendid etapiviisiliste tegevuste 
elluviimiseks summas 250 000. Täiendavate vahendite planeerimine toimub 
projekti elluviimise käigus vajaduspõhiselt vastavalt võimalustele. 
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KÜSIMUS: Valla arengukavas on 2019–2024. 
aastateks on kavandatud 70 000€ Püünsi ranna 
korrashoiuks. Kuivõrd Püünsis ei ole avalikku randa 
ega ka ujumiskohta, siis palume täpsustada 
nimetatud investeerigu otstarvet. Kas on silmas 
peetud Püünsi mereäärt, rannikuala, promenaadi ja 
selle korrastamist? Seda oleme ette näinud ka oma 
küla arengukavas. Kas on silmas peetud Püünsi 
ranna-alale supluskoha rajamist? Ka seda oleme 
kavandanud oma küla arengukavas. 

Esta Järv, Püünsi külavanem 
Helen Lainjärv, Püünsi Külaseltsi 
juhatuse esimees 

Ettepanek arvesse võetud. 
Arengukava dokumendis on sisse viidud täpsustus, kavandatud investeering on 
rannaala korrastamiseks. 
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Ettepanek: Näha ette valla arengukavas Püünsi 
külaplatsi rajamine. 
Selgitus: Püünsi küla üks eesmärke on korrastada 
järgnevatel aastatel Püünsi külaplats (Pikaneeme 
kinnistu), mis on kujunenud külaelanike seas 
populaareks kogunemiskohaks. Nimetatud eesmärk 
on meil juba ka aastaid küla arengukavas sees. 
Vajalik on rajada lõkkekoht, istumiskohad, 
keskkonda sobiv mänguväljaku lahendus lastele, 
lipumast jms. Hinnanguline eelarve, mille osas 
külaväljaku rajamisel tuge vajame, on 20 000€. Valla 
arengukava iseenesest toetab küla eesmärki, kuna 
selles on juba ette nähtud lipuväljakute ning ka 
ühisalade rajamine. 

Esta Järv, Püünsi külavanem 
Helen Lainjärv, Püünsi Külaseltsi 
juhatuse esimees 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: eelarvestrateegias on aastaks on ette nähtud 70 000 eurot Püünsi 
rannaala korrastamiseks. 
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Ettepanek: Lisada Viimsi Klindipealse 
rekreatsiooniala rajamiseks eelarvestrateegiasse 
täiendavad vahendid 2020. aasta eelarvesse 120 
000 eurot ning 2021. aasta eelarvesse 100 000 
eurot. Vahendid kavandada 2020. aastal 
mänguväljaku rajamiseks ning 2021. aastal kõnniraja 
ehituseks. 

Urve Palo 

  
Ettepanek arvesse võetud. 
Arengukava dokumendi eelarvestrateegia peatükis on rahalisi vahendeid 
vastavalt suurendatud.  



Investeeringute katteks suurendada samas summas 
tulumaksu laekumist. 
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Ettepanek: Eakate keskuse investeering tuua 
aastaks 2020 (MTÜ Viimsi Päevakeskus) 

Kärajad (4 poolt häält) 
Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: eakate keskuse rajamiseks on täiendavalt planeeritud vahendid valla 
2020 eelarve eelnõus. 
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Ettepanek: jätta investeeringute kavast välja 
Tammede pargi rajamine (750 000 eurot) ja suunata 
nimetatud summa 2020-2024 aastaks eakate 
ühekordse toetuse erakorraliseks tõstmiseks, 
pidades silmas nõukogude aja läbielamisi tänase 
nimel. 

Martin Kadak 
martin.kadak5@gmail.com 

Ettepanek jäetud arvestamata. 
Selgitus: vallavalitsus on planeerinud Tammede pargi rajamise aastaks 2024. 

 


