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Haridus 
• Tagame igale lapsele tasuta huviringi 
• Jätkame haridusasutustes tasuta koolitoidu pakkumist. Hakkame seda tegema 

ka lasteaedades 
• Tõstame teise lapse sünnitoetuse 500 eurole 
• Toetame Viimsi haridussüsteemi uuendamist ja Viimsi Riigigümnaasiumi 

loomist 
• Tõstame esimesse klassi mineva lapse toetuse 320 eurole 

 
Noored 
• Laiendame Viimsi noorte vaba aja võimalusi, selleks paigaldame igasse Viimsi 

külasse lauatennise välilaua, rajame discgolfi raja ja loome rohkem võimalusi 
tänavaspordiga tegelemiseks. 

• Rajame Viimsi Kaunite Kunstide Kooli, kus hakkavad tegutsema kunsti-, huvi- 
ja muusikakool koos uue avalikult kasutatava bändiruumiga. 

• Loome noortele liikluskoolituse õppeväljaku 
• Toetame ettevõtlusõpet ja noorte omaalgatust 

 
Kultuur, sport ja vaba aeg 
• Ehitame Viimsisse uusi avalikke mänguväljakuid ning renoveerime 

olemasolevaid 
• Edendame tervisespordi võimalusi - ühtne terviseradade ring poolsaare lääne 

ja ida kalda vahel 
• Ühtlustame Soome eeskujul Viimsi spordiklubide süsteemi 
• Loome Viimsi väliuisuplatsi 
• Toetame Viimsis toimuvate suurte spordiürituste korraldamist 
• Korrastame Randvere rannaala Kaevuaia tee – Niinepuu tee piirkonnas 
• Rajame rannalõigule Kaevuaia teest Kabelikivideni tervise-, õppe- ja matkaraja. 
• Kavandame ranna avaliku kasutuse kava ja lihtsustame ligipääsu rannale 
• Korrastame Haabneeme klindiastangu ja loome sinna vaateplatvormi 
 
Eakad 
• Tõstame eakate pensionilisa Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks 100 eurole 
• Toetame Viimsi valla eakaid, kellel täitub vanus 100 aastat ja rohkem, 

ühekordne toetusega vastavalt aastatele 
• Toetame Viimsi Seenioride Nõukoja moodustamist 

 
Ühistransport 
• Arendame ühistransporti – tasuta bussisõit viimsilastele vallasisestel liinidel 

ning Tallinna-Viimsi vahel 
• Loome Pargi ja Reisi parkla Lubja suusakeskuse vastu, 1A bussiliini 

pikendamine Lubja suusakeskuseni ning tagame Pargi ja Reisi süsteemi 
kasutavatele viimsilastele tasuta sõiduõiguse Tallinna linna ühistranspordis 

 
 
 



Investeeringud infrastruktuuri 
• Rekonstrueerime Vehemaa, Reinu, Nelgi, Tulbiaia, Nugise ja Nurme teed 
• Rajame Riiasöödi tee puudu oleva lõigu Randvere teeni 
• Jätkame Muuga teele kõnni- ja jalgratta tee ehitamisega 
• Investeerime teedesse – korrastame jätkuvalt kvartalisiseseid teid 
• Arendame Viimsi jalgrattateede võrgustiku ühtseks ringiks 
• Toetame Tammneeme uue sadama ehitamist 
 
Loodus, heakord ja haljastus 
• Investeerime senisest kaks korda enam raha heakorrale 
• Võtame Viimsi metsad (va erametsad) kaitse alla vähemalt 

maastikukaitsealadena 
• Lisame Viimsi peateele haljastust ja lilli 
• Paigaldame kergliiklusteede äärde istepinke ja rohkem prügikaste 
• Jätkame looduskaunite puhkealade loomist 
• Rajame Haabneeme koerte jalutusväljaku 
• Lisame Viimsi Mõisaparki vabaajategevusi ja piknikualasid 
• Tagame heakorra Haabneeme rannas 
 
Kogukond 
• Oleme alati avatud ja suhtlusvalmid vallaelanike ideedele ja kriitikale 
• Asume korraldama piirkondlikke küsitlusi suuremat avaliku huvi pakkuvate 

probleemidele lahenduste leidmiseks 
• Anname valla alates 16-aastastele noortele õiguse osa võtta külavanemate 

valimistest, selleks muudame valla põhimäärust 
• Anname Viimsi Noortevolikogule hääleõiguse valla noorsoo- ja 

hariduskomisjonis ning spordi- ja kultuurikomisjonis 
• Uuendame Viimsi valla üldplaneeringut ja piirame sellega kortermajade 

massilist juurdeehitust 
• Säilitame kalurikülade miljööd 
• Toetame-hoiame ajaloolist rannakalandust 

 
Avalik kord ja turvalisus 
• Katame täiendavate valvekaameratega Viimsi peateed ja suuremad asumid 
• Parandame tänavavalgustust, muuhulgas viime Haabneeme aleviku üle led-

lampidele 
• Teeme tihedat koostööd politsei ja abipolitseiga avaliku korra kindlustamiseks 
• Tunnustame naabrivalve tegevust 

 
  


