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Uus juhtimisstruktuur hakkab paika saama
26. oktoobril 2017 toimus Viru-Nigula rahvamajas kolme ühinenud omavalitsuse esimene
volikogu istung. Istungil oli kolm päevakorrapunkti: volikogu esimehe valimine, volikogu
aseesimehe valimine ja vallavalitsuste tagasiastumispalve ärakuulamine.
Volikogu esimeheks valiti Riho Kutsar ja aseesimeheks Koit Oras.
31. oktoobril toimus Kunda klubis volikogu teine istung, kus pandi paika valla juhtimise
struktuur.
Vallavanemaks valiti Einar Vallbaum, vallavalitsuse koosseisu kuulub seitse liiget: Einar
Vallbaum, Raido Tetto, Kalev Sädeme, Ando Källo, Ain Tiivas, Priidu Vilmer, Janner Eskor.

26. oktoobri vallavolikogu istung Viru-Nigula rahvamajas. Foto: Ain Tiivas

VALLAVALITSUSES
6. oktoobril
Täiendava sotsiaaltoetuse
maksmine
Maksti täiendavat sotsiaaltoetust
kahele avaldajale 121,49 euro
eest.
Kompenseeriti nelja õpilase
kooliekskursiooni- ja kahe lapse
lasteaia toidumaksumus.
Jaatsalu kinnistu
detailplaneeringu
kehtestamine
Kehtestati Mahu külas asuva
Jaatsalu kinnistu det. planeering.
Planeeritava ala suurus kokku
30, 47 ha. Planeering on
kooskõlastatud päästeametiga,
keskkonnaametiga ja vastab
kehtestatud Viru-Nigula valla
üldplaneeringule. Planeering
jagab Jaatsalu kinnistu 9-ks
maatükiks, millest 7 on
hoonestusalad. Planeering tegi
ettepaneku võtta kasutusele
planeeringuala läbiva
Mahuranna tee paralleelne
teeharu, mis jääb praegu
kasutusel olevast teest ca 60 m
edelasse.
Kasutusloa väljastamine
Anti välja kasutusluba Mahu
Külaselts MTÜ-le parkla
kasutamiseks Mahu külas,
Sadama maaüksusel.
Projekteerimistingimuste
väljastamine
Väljastati EELK Viru-
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Nigula Kogudusele
projekteerimistingimused kiriku
välisvalgustuse ehitusprojekti
koostamiseks Viru-Nigula
alevikus.
Huvihariduse toetamine
Tasuda kuni 50% õpilase
õppemaksust tantsu- ja
kunstikoolis Athena.

Hajaasustuse programmi 2017
a vooru toetuse kasutamise
aruande kinnitamine
Kinnitada taotleja Maarika
Veski taotluse kasutamise
aruanne. Projekti maksumus
3776,40 €, toetuse summa
2517,60 €.
Arvamuse andmine jäätmeloa
muutmise taotlusele
Tutvunud AS Väätsa Prügila
jäätmeloa muutmise taotlusega,
kus ettevõte soovib jäätmeluba
muuta seoses uue ohtlike
jäätmete käitluslitsentsi
saamisega, ei ole Viru-Nigula
Vallavalitsusel vastuväiteid.
Arvamuse andmine vee
erikasutusloa eelnõu kohta
Tutvunud Keskkonnaameti Viru
regiooni kirjaga, ei olnud ViruNigula Vallavalitsusel tehniliste
andmete kohta vastuväiteid,
vallavalitsus palus ära
parandada kontaktandmed.
25. oktoobril

Siiditee, barokk ja Kunda

Kaasiku kinnistu detail planeeringu kehtestamine
Kehtestati Mahu külas paikneva
Kaasiku kinnistu
(90201:006:0184) detail planeering. Planeeritava ala
suurus 5,097 ha. Planeering
jagab kinnistu neljaks
ehituskrundiks, millest kolm on
elamumaa - ja üks ärimaa
sihtotstarbega. Planeering on
kooskõlastatud päästeametiga,
keskkonnaametiga ning vastab
Viru-Nigula valla
üldplaneeringule.
Maa sihtotstarbe ja
lähiaadressi määramine
Määrati Kanguristi külas asuva
ning riigi omandisse jäetava
maaüksuse sihtotstarbeks
maatulundusmaa ning kohaaadressiks kinnitati Kibuvitsa.
Maaüksuse ligikaudne pindala
on 0,23 ha.
Tugiteenuse mahu määramine
Määrati tugiisiku osutamise
mahuks 12-40 tundi kalendrikuus ühe teenuse saaja kohta.
Huvihariduse toetamisest
Tasuda kahe õpilase
õppemaksust huvihariduskoolis
50% kuni 31.05.2018.
Täiendava sotsiaaltoetuse
maksmine
Maksti täiendavat sotsiaaltoetust
383,80 € eest neljale avaldajale.

Noorus möödus Sämis Kunda jõe ääres. H.
Salu oli eesti kirjandusteadlane, esseist ja
romaanide autor. 1943 läks Soome, sealt
ui minult küsitaks raamatu soovitust,
Rootsi. Elades välismaal, jäi ta meile
siis vastaksin, et lugege Herbert Salu
vähetuntuks. Suri 1.okt. 1988 Lundis (Rootsi).
romaane. Virumaa kirjanik Herbert
Ajaloolise romaani „Lasnamäe lamburid“ järel
Akatsius Salu (1936 aastani Sallo) sündis 2/15
kirjutas ta selle jätkuna „Siiditee serval“, mis
nov. Viru-Jaagupi kihelkonnas Küti mõisas
kätkeb endas meie kihelkonnas toimunud
aedniku perekonnas.
sündmusi 17. saj.

K

Kahe teose ühine peategelane on Reinhard,
kelle prototüübil Reiner Brockmannil on
kindel koht Eesti kultuuriloos. Ta sündis 1609
a aprillis Saksamaal Schwaani linnas
vaimulikus kodus, õppis ülikoolis kreeka keelt
professori tasemeni. 1633 a kutsuti ta Tallinna
gümnaasiumi õppejõuks. Abiellus Dorothea
(D)Temmega, tundis suurt huvi kirikute vastu,
kuna oli ka teoloogiat õppinud. Suur eesti
keele kasutamise pooldaja, juhuluuletaja.
Brockmanni peetakse esimese eestikeelse
luuletuse autoriks. Sümpaatne mees. 1639 läks
Kadrinasse (Tristvere) kirikuõpetajaks.
Juba Tallinnas olemise ajal tutvus ta väga
andeka saksa barokklüüriku Paul Flemingiga.

Paul Fleming 1609 – 1640, arst ja luuletaja

Barokk oli oma ekstravagantsuses vallutanud
17. saj kunstimaailmas peakoha, tollast aega
võib nimetada barokiajastuks. Fleming oli
sündinud nagu Reinergi 1609 aastal,
väikelinnas Hartensteinis. Tema
luuleloomingu vormid olid mitmekesised –
aleksandriin, pamflett, eleegia, pühendatud
konkreetsetele inimestele ja
ajaloosündmustele. 1628 läks õppima
meditsiini.
Peagi surid mitmed tema lähedased katku,
Euroopat laastas 1618 – 1648 30-aastane sõda
ja kui 1633 a luhtusid rahulootused, ei tahtnud
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P.F. Saksamaale jääda. Appi tuligi õnnelik
juhus, nimelt jõudsid Leipzigisse kuuldused,
et Holsteini hertsog kavatseb läbi vene alade
läkitada saatkonna Pärsiasse kaubalepingut
sõlmima. Reisi esimese etapi sihiks oli
Moskva, kus tsaar Mihhail Fjodorovitšilt
kavatseti nõutada luba Pärsiaga suhtlemiseks.
Uut kaubateed plaaniti jagada Rootsiga, et
murda hansalinnade kaubanduslik prioriteet
Ida- ja Põhja-Euroopas.
Idasaatkonda kuulusid Hamburgi
kalevikaupmees Otto Brüggemann, Paul
Fleming hertsog Friedrich III õuejunkru- ja
lauaülemana, bibliotekaar, matemaatik,
reisikirjanik Adam Olearius, arst Hartmann
Gramann, jurist Philipp Crusius ja teised.
Kevadel 1633 purjetati Gottorpist läbi
Hamburgi Lübecki ja Travemünde Riiga.
Edasi läbi Valmiera, Helme ja Tartust Narva,
kus oodati 22 nädalat rootslasi. Märtsis 1634
läks saatkonnast suurem osa Tallinna, osa
Novgorodi. Juulis tuli sinna järele ülejäänud
seltskond ning nüüd suunduti Moskvasse. Uue
aasta algul jõuti Eestimaa pinnale tagasi heade
uudistega. Reiner Brockmann oli esimene
Tallinna õpetlane, kes 10. jaanuaril 1635
saatkonda tervitama tuli. Mõned lahkusid
Holsteini teateid viima, osa jäi siia. Ka
Fleming. Seda ühte aastat peetakse poeedi elus
kõige õnnelikumaks. Ta armus. Sel ajal
sõbrunes ta ka Reineriga ning tutvustas
Tallinna poeete saksa värsivormi välja
vahetanud prantsuse aleksandriiniga (12 või
13 silbiline paarisriimiline värss). Peagi tekkis
laiem sõpruskond, nn lamburiselts.
„Lamburid“ korraldasid väljasõite loodusesse,
musitseerisid, luuletasid, pidasid pidusid nagu
barokilikule eluhoiakule kohane. Ei puudunud
sealt neiudki, mis pahandas vanemaid
kirikumehi ja pani nad torisema. Herbert Salu
on seltsi tegevust kujutanud romaanis
„Lasnamäe lamburid“.
Nüüd aga tagasi siiditee ja idasaatkonna
juurde.
Gottorpist asuti uuesti teele 22.okt 1635. Laev
jäi Läänemerel sügistormi kätte ja jooksis 9.
nov Suursaare juures karile.

Tagantjärele kirjutas Fleming sellest
õnnetusest oodi, H. Salu kirjeldas laevahukku
romaanis „Siiditee selval“.
Merehädalised leidsid sooja vastuvõtu Kunda
mõisas, mis kuulus Tallinna kaupmehe ja
raehärra Johann Müllerile. Kõik metsarohtude
juurikad ja õied keedeti tõbistele joogiks,
mõnele tehti kuumaveekompresse, teisi hautati
sambla-sookailu sidemetega. Köeti sauna ja
haigeid peksti kasevihtadega. Raehärra tütred
(tal oli neid kokku 7) toimetasid jooksujalu,
ravides saadikuid. Alamat meeskonda põetati
vanas mõisas Kunda sadama ligidal. Ka Malla
uues härrastemajas olid kibedad päevad.
Oigamist ja jooksmist jätkus hommikust
õhtuni, ka öösel ei saadud rahu.
Õlut pruuliti vahet pidamata. Kunda
viinaköögis käis pidev askeldus – oli ju
Mülleril kohustus saatkonda eluveega
turgutada, sest laevameeste viinalähkrid läksid
ju Suursaare kaluritele ja ülejäänud
päästjatele.
Haigepõetajad olid tõbistele lähedaseks
saanud. Viilip (Philipp) tundis, et raehärra
tütar Maria on talle elukaaslaseks loodud,
Adam langes armuvõrku ja nägi ainult
Katariinat. Kui juba enne liikus jutt, et
siidilaev jõudis Kunda randa ja seal müüakse
odavat siidi, siis pole imestada, et Kunda sai
ka edaspidi siiditee tähtsaks sõlmpunktiks
peale õnnetust tänu armunutele.
Teati, et siidi tuuakse kaugelt lõunamaalt
Oriendist ehk idast. Paar siidisukki maksis 20
taalrit. See oli juba hobuse hind, härja eest tuli
välja käia 15 taalrit.
1636 a asuti uuesti pikale ohtlikule reisile.
Kaspia merel tuli järjekordselt laevahukk üle
elada. 1.aug. 1637 jõudis saatkond lõpuks
Pärsia toonasesse pealinna Isfahani. Linna,
kus palmide vahel lõhnasid roosi- ja iluaiad,
oli kullast kuningapalee ja karavanide
sõlmpunkt ligi kahe tuhande saraiga.
H. Salu on saatkonna elu kirjeldamisel
kasutanud A. Oleariuse reisimärkmeid, ka
seda, kuidas Pärsia šahhile kingituseks
mõeldud hõbeda-, kulla- ja merevaiguga
kaunistatud seinakell Suursaares merepõhja
vajus ning mida nad siis ikkagi kinkisid.
1639 a 13. aprillil saabus saatkond tagasi
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Tallinna. Suurem osa kiirustas koju Holsteini.
Fleming kihlus siin kaupmehepreili Anna
Niehuseniga ja kavatses arstina praktiseerima
hakata, kuid pikema mõtlemise peale otsustati
Hamburgis elamise kasuks. Teel sinna Paul
haigestus kopsupõletikku ning suri, olles
ainult 30 a ja äsja saanud doktorikraadi.
Viiel saatkonna liikmel olid pulmad. Jurist
Philipp Crusius abiellus Mariaga, Adam
Olearius Katherinega, Philipp sai järgmisel
aastal Holsteini saadikuks Tallinnas, Adam
Friedrich III matemaatikuks ja hiljem
hertsoglikus raamatu-kunstikambris
juhatajaks. Ta oli üks pärsia keele parimaid
oskajaid Euroopas. Teiste joonistuste seas on
ta ka Kunda mõisa jäädvustanud paberile.
Kohalike neidudega abiellusid veel arst
Hartmann, Hans Arpenbeck ja pasunapuhuja
Adam Möller. Otto Brüggemann vahistati 1.
dets. 1639, teda süüdistati rahade
omastamises, kirjade võltsimises, abielu
rikkumises ja tapmises. 5. mail 1640 ta hukati.
Kaubavahetus Pärsiaga Venemaa ja Eesti
kaudu eksisteeris, kuid peatuspaigaga Narvas,
mitte Kundas. 17. saj lõpupoole kerkis
küsimus veel päevakorda, käidi mitmel korral
Pärsias ja sealseid kaupmehi liikus Narvas,
kuid intriigide ja põhjasõja tulekuga üritus
soikus.
Virumaa rannikul eksisteeris idatee juba
viikingite ajal, kusjuures meie kandis läbis
rahvusvaheline kaubatee enamjaolt Toolse,
Pada ja Purtse linnus-asulaid. Oli ka teisi
sisemaad läbivaid teid, mis viisid Venemaa
suurte jõgedeni ja sealt lõunasse, kuid
peamiselt Soome lahe kaudu jõudis
Läänemere maadesse araabia hõbe. Laevad
sõitsid meelsamini piki rannikut ja
päevavalges üritati jõuda järgmiseks ööks
teise sadamasse. Kuna kaubalaevade
päevateekonna pikkus võis olla vaid
mõnikümmend km, eeldas see tihedat
sadamate võrgustikku.
Koostasin „Siiditee serval“ 1986, Külliki
Kaplinski „Paul Flemingi 350. surma
aastapäevaks“ 1990 ja Marika Mägi
„Viikingiaegne Eesti“ 2017 alusel.
Heili TARJAN

PEREARSTIKESKUSE
VASTUVÕTUAJAD VIRU-NIGULAS
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õed, velskrid. Inimesed, kes on olnud olulised
juhatamaks teed tervise juurde või toetades
haiguses leevenduse saamiseks.
Arsti vastuvõtt:
Aeg läheb ruttu ja praegune arstiabi meeskond
Teisipäeval 9.00 – 14.00
Neljapäeval 14.00 – 17.00 (iga kuu I ja III on olnud Viru-Nigulas juba kuus aastat. Valla
juhtkond võttis kuulda oma inimeste kurtmist
neljapäev)
kõrge trepi ja raskendatud ligipääsu
Pereõe vastuvõtt:
üle perearstikabinetile. Meie ruumid asuvadki
Esmaspäeval 08.30 – 15.00
nüüd esimesel korrusel ning haiged ja eakad
Teisipäeval 08.30 – 15.30
saavad kergemini arstikabinetti
Kolmapäeval 05.30 – 15.00
Neljapäeval 08.30 – 13.00 (üle nädala II ja Pereõde Triin Liiva on igapäevaselt kabinetis
IV neljapäev) ja 12.00 – 17.00 (üle nädala kättesaadav ja perearst Ruth
Pulk igal teisipäeval ja neljapäeval vastavalt
I ja III neljapäev)
graafikule. Töö paremaks korraldamiseks ja
Reedel 08.30 – 14.00
selleks, et te pikalt ootama ei pea on hea aja
Analüüside võtmine/ andmine
kinni panemiseks meile ette helistada.
E – R 08.30 – 11.00
Soovitan vaktsineerida hooajalise gripi vastu,
Kabineti tel. ja registreerimine 32 29 642
vaktsiin on eriti näidustatud üle 60 aastastele
inimestele ja kroonilisi haigusi põdejatele.
Perearstiabist
Bronhiaalastmat, kroonilist kopsuhaigust,
diabeeti,
Mõnda aega räägitakse muudatustest
hüpertooniatõve põdevatele inimestele.
tervishoiu valdkonnas. Tervisekeskustesse
koondumisest ja mõeldakse teemadel, kuidas Alates 01.07.2016 käivitus elanikkonna
sõeluuring jämesoolevähi varaseks
meditsiiniabi endiselt maainimestele
avastamiseks, sellel aastal kuuluvad
kättesaadav oleks. Praegusel hetkel ei ole
sõeluuringu gruppi 1955-1957 aastal sündinud
keskusesse suundumine kohustuslik ning
inimesed.
perearstiabi võib edasi anda ka kohapeal.
Telefon Viru-Nigula arstikabinetis on
Arstikabinetis tuleb nii mõnigi kord hea
3229642
Perearst Ruth Pulk
sõnaga jutuks Viru-Nigulas töötanud arstid,
JOOGA KASULIKKUSEST
Jooga on selline „müstiline“ maailm, mida juba aastakümneid on kogu maailmas kasutatud
erinevate terviseseisundite parendamiseks ja miks mitte ka lihtsalt liikumisharrastuseks.
Füüsiliste harjutuste e. asanate sooritamise tempo on aeglane. Seda saadab sügav ja mõtestatud
hingamine. Just hingamise „ära õppimine“ on joogaharrastuse üks olulisemaid plusse.
Sedasama joogahingamist e. täishingamist saame kasutada elus, näiteks ärevate
situatsioonidega hakkamasaamiseks, kriisiolukordades, esinema hakates jne. Hingamise
teadvustamine aitab väljendada oma arvamust ja ebameeldivaid emotsioone.
Üldse on jooga teadlikkuse arendamine nii oma kehast kui meelest. Paljusid asendeid hoitakse
silmad kinni just selleks, et jälgida keha sees toimuvat. Olgu see siis meeldiv või valus, igal
juhul paneme me ennast tähele.
Jooga üks märksõnasid on voolamine ja voolamine toimub asendit hoides läbi kindlate
energiakanalite. Pole oluline kui sügavale keegi paindub või kummarduda suudab.
Energiakanalid avanevad just igaühe piirasendites, see on oluline sisemiseks vabaks
liikumiseks. Me ei jää tänu sisemisele liikumisele ka välises ühele emotsioonile või elu
olukorrale toppama, leiame lihtsamalt lahendusi ja suudame leida ka selle ainukordse, milleks
siia ellu tulime.
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Venitusi ja hingamisi
kasutame nii, et ühes
tunnis oleksid
hõlmatud kõik
tähtsamad
energiakanalid.
Lihtsalt öelduna nii, et
koormust ja venitust
saaksid kõik keha
lihased, nii ees- kui
tagapoolel.
Tund lõpeb alati
lõpulõdvestusega, mis
on vahest isegi
tähtsaim osa.
Oluline on anda
kehale võimalus
tasakaalustuda ja
meelele märku, et
oleme hoitud ja olulised ka siis, kui me mitte midagi ei tee.
Jooga on KOGEMUS. Pole mõtet rääkida päikesetõusust või lumest. Oluline on neid kogeda.
Kutsun kogema!!!
Anne Tipner- Torn Foto: Erika Klein

Ohtlike jäätmete kogumisring Viru-Nigula vallas
Pühapäeval, 12.novembril 2017 teostab AS Epler&Lorenz Viru-Nigula vallas ohtlike
jäätmete kogumisringi. Graafik on järgmine:
Koht
Pada
Viru-Nigula

Koila
Mahu
Malla
Kaliküla
Ojaküla

peatuspaik
Roosa maja
Katlamaja
End. koolimaja juures, autokaupluse peatuspaigas
bussipeatus
Malla ristis, kahekordse maja juures
Aiamajadeni viiva tee ristis, nn ülemine tee
Põdruse-Kunda-Pada tee tasku, bussipeatusest
300 m Rakvere poole

algusaeg
11.30
11.55
12.20
12.50
13.30
14.05
14.35

lõppaeg
11.50
12.15
12.40
13.10
13.50
14.25
14.55

Vastu võetakse: pliiakud; patareid; värvijäätmed; õlijäätmed; õlifiltrid; ohtlike ainete jääke
sisaldavad pakendid; elavhõbedalambid; elavhõbe; vanad ravimid; kemikaalid;
taimekaitsevahendid.
Komplektsed elektroonikaseadmed - arvutid, monitorid, elektrilised kodumasinad jne;
külmkapid.
Vastu ei võeta : vanu rehve; mittekomplektseid elektri- ja elektroonikajäätmeid;
segaolmejäätmeid.
Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
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SustainBaltic projekt ehk kuidas ühendada
maa ja meri
2016. aastal on algatatud Eesti Maaülikooli, Tallinna Ülikooli ja Turu Ülikooli koostöös
SustainBaltic projekt, mille eesmärgiks on suunata läbimõeldult rannikualade kasutamist. Selle
jaoks koostatakse kaks rannikualade ruumilise arengu (Integrated Coastal Zone Management –
ICZM) plaani Soomes ja Eestis. Saadav kogemus on kasutatav edaspidi rannikupiirkondade
säästliku arengu planeerimisel nii kohalikul kui ka regionaalsel tasandil. Eesti testalad on
suunatud kohalikule ehk omavalitsuse tasandile ja Soome koostab testalade projekte
regionaalsel tasandil.
Projektis kasutatakse sisendina Lääne-Viru Maavalitsuse poolt koostatavat maakonna
merealale visiooni (visioon ise on üleriigilise mereala planeeringule sisendi andmiseks), mis
võetakse aluseks testalal teemade prioriteetsuse määratlemiseks. Samuti kasutatakse sisendina
projektis omavalitsuste kehtivaid üldplaneeringuid.
Testaladeks Eestis valiti
rannikualad Käsmust Kundani
Lääne-Virumaal ning Hara ja
Keibu lahe vahel Lääne- ja
Harjumaal. Lääne-Viru
maakonna testala algab Käsmust
ning kulgeb kuni Kunda linna
piirini ja selle esialgseks
ulatuseks on 5 kilomeetrit
rannajoonest maismaa ning 5
kilomeetrit mere suunas. Ala
ulatus võib projekti käigus
muutuda ning praeguse
informatsiooni baasil pigem
Ajalooline ülesvõte Mahu sadamast

kahanemise suunas, kuna mereala kasutus, näiteks kalurite poolt, ei ole nii ulatuslik kui
esialgselt prognoositud.
Projekti tulemiks peaksid olema läbimõeldud rannikuala korralduskava st kaardimaterjal koos
tegevuskavaga, mis toetaksid ranniku tasakaalustatud arengut, jättes ruumi nii inimesele kui ka
loodusele. Eesti rannikuala mõjutab veel piiritsooni vari, mistõttu rannik ei ole nii täis ehitatud
nagu näiteks Soomes, kus mere äärde on oluliselt keerulisem pääseda, võrreldes Eestiga. Kas ja
kuigivõrd võiks see nii jääda, lubades siiski kokkulepitud kohtades ehitustegevust, selleks et
vähendada süvenevat ääremaastumist peaks olema edasiste arutelude teema nii vallas kui
keskkonnaametis. Tõusuteel on valdkondadest kindlasti mereturism ja -transport, mis vajavad
teenuseid ja taristut ka maismaal. Uuemateks teemadeks merealal on mere kasutamine
militaarotstarbeks, vesiviljelus ja taastuvenergeetika arendamine nii tuulegeneraatorite kui
veekollektorite näol. Uute ja vanade kasutusviiside kõrval on oluline väärtustada randlust kui
traditsiooni ja eluviisi, mis tagaks nii rannakülade elujõulisuse kui väärtuste säilimise.
Viru-Nigula valla territooriumile jääb testalast peamiselt Toolse looduskaitseala. Merel on
omavalitsuste piirid (ka riigi ja omavalitsuse roll ning ülesanded) oluliselt hägusamad ning
tegevused nagu rannakalandus, mereturism ja -pääste puudutavad mõlemat valda. Kindlasti
mõjutab valda ka Kundas paiknev vabatahtlik merepääste üksus, kelle tahe ja huvi
merepäästega tegeleda on muljetavaldav.
Testaladel koostatavad rannikuala korralduskavad on põhimõtteliselt kasutatavad edaspidi nii
kohaliku tasandi planeeringute kui erinevate tegevus- või arengukavade koostamisel. LääneViru maakonnas läbiviidava projekti raames on moodustatud maakondlik juhtrühm, kuhu
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kuuluvad nii omavalitsuste (praegused Vihula ja Viru-Nigula vallad) kui ametkondade
esindajad (Lääne-Viru Maavalitsus, Keskkonnaamet). Juhtrühma osalus ja huvi on olnud seni
sajaprotsendiline. Meie hinnangul on oluline erinevate osapoolte ja kohalike inimeste
kaasamine protsessi, mis loodetavasti parendab ka koostööd nii sektorametkondade kui
kogukonna tasandil.
Projekti tulemused võetakse arvesse üleriigilise mereala teemaplaneeringu koostamisel.
Projekti meeskond loodab, et projekti tulemusi kasutatakse ka koostatavates üldplaneeringutes
(uutes ühinenud valdades on kohustus koostada uued üldplaneeringud).
Rannikuala korralduskava koostatakse märtsini 2018. Peale seda toimuvad konsultatsioonid
erinevate huvigruppidega ja korralduskava on kättesaadav kõigile huvilistele. Kuid osalemine
ning omapoolse sisendi andmine erinevate ametiasutuste ja kogukondade poolt on eriti oluline
just korralduskava koostamise faasis.
Projekt on finantseeritud Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) Interreg Kesk-Läänemere
Programmi 2014-2010 kaudu.
Maila Kuusik - Eesti Maaülikool; Anu Printsmann ja Tarmo Pikner - Tallinna Ülikool

Novembrikuu sünnipäevad
Karline Osol - 96 (17.11)
Laine Rehi - 93 (29.11)
Saima Tiilen – 87 (10.11)
Milvi Kapstas - 82 (13.11)
Palju
Vaino Kägu - 75 (30.11)
õnne !
Ants Kaljuorg - 70 (12.11)
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