
Viimsi Vallavalitsuse info! 

Vastavalt Viimsi vallavanema 13.03.2020 käskkirjale nr 142 „Haridus-, noorsoo- ja 

kultuuriasutuste ajutine sulgemine Viimsi valla haldusterritooriumil“ on Viimsi Vallavalitsuse 

hallatavad haridus-, noorsoo- ja kultuuriasutused suletud 14.03.-29.03.2020. Vastavalt 

olukorrale ja viiruse tõkestamise meetmete jätkuvast vajadusest tulenevalt võib Viimsi 

Vallavalitsus anda välja täiendavaid korraldusi. 

Kriisikommunikatsioon toimub kõikides valla ametlikes infokanalites, infot jagame pigem 

rohkem kui vähem. Eesmärk on maksimaalselt säilitada tavapärast elurütmi, mis tähendab, et 

täidame võetud kohustusi ja hoiame üksteist! 

Kõik avalikud kogunemised on keelatud! 

Alates 14.03.2020 suletakse Viimsi valla kõik hallatavad asutused (kõik haridusasutused, 

lasteaiad, raamatukogud, noortekeskused, Viimsi Huvikeskus, Rannarahva Muuseum, 

huvikoolid ja Prangli Rahvamaja). 

Viimsi Vallavalitsuse range soovitus on, et ka eralasteaiad, lastehoiud, spordiklubid ja 

huviringid suletaks hiljemalt 14.03.2020. 

Vallavalitsuse töö jätkub, kuid tavapärast elanike vastuvõttu ei toimu. Kõik sissepääsud 

suletakse va ligipääs perearstikeskusele. Viimsi vallavalitsusega saate ühendust meili või 

telefoni teel, üldküsimustes palume pöörduda info@viimsivv.ee; telefon: 602 8800, täpsemad 

kontaktid ja informatsioon kodulehelt https://www.viimsivald.ee 

Ühistranspordi muudatused seoses koroonaviirusega! Alates 16. märtsist peatatakse 

koolibusside teenuse osutamine liinidel Viimsi keskus – Balti jaam, Tammneeme – Balti 

jaam. Valla siseliinidel jätkub teenuse osutamine kehtivate sõiduplaanide alusel. NB! 

Eriolukorraga seoses on peatatud Viimsi valla siseliinidel piletimüük (nii sularahamaksed kui 

Ühiskaardilt piletimüük). Piletita reisijad saavad vajadusel tasuta sõita kuni eriolukorra 

lõppemiseni! Piletimüügi taasalustamise kohta edastame täiendava info vastavalt eriolukorra 

perioodile. 

Kõik kultuurisündmused (nt Viimsi Laululaps jne) on teadmata ajaks edasi lükatud. 

Haridusasutuste juhid ja vallavalitsus on pidevas koostöös ja jagavad üksteisele olulist infot 

koheselt selle ilmnemisel/teadasaamisel, helistades abivallavanemale: Annika Vaikla; 566 

47630 ja saates info koroona@viimsivv.ee listi, kuhu kuuluvad kõik Viimsi valla 

haridusasutuste juhid ja suuremate spordiklubide juhid. Samuti kasutada ülaltoodud meililisti 

teemasse puutuvate arutelude tõstatumisel. 

Meediaga suhtlevad haridusasutuste juhid koostöös Viimsi vallavalitsuse avalike suhete 

osakonna juhi Rain Uuseniga, rain.uusen@viimsivv.ee, telefon ja WhatsApp (+372) 5686 

0007. Palume lõik meediapäringud saata kirjalikult ja vastused kooskõlastada valla avalike 

suhete juhiga. 

Tervisemure korral saab nõu perearstilt või perearsti nõuandeliinilt 1220, välismaalt helistades 

+372 634 6630 

https://link.stuudium.com/?link=https%3A%2F%2Fwww.viimsivald.ee%2F&hsh=200314-6ef1f6b52fe878b283cffc5d3be9cdef559d86a3


 


