Viru-Nigula valla arengukava ja eelarvestrateegia täiendus- ja muudatusettepanekud
Juhtgrupp: Einar Vallbaum, Raido Tetto, Egle Järvepere, Eve Ojala-Bakradze (asendaja Lili Lillepea).
Põhjendus

Ettepaneku Ettepanek
esitaja

Otsus

Vallavalitsuse
seisukoht

Volikogu

Valdkond 1. Tugev
ettevõtlus ja tasuvad
töökohad. Lk 16.
Eesmärk 2. Atraktiivne
külastuste sihtkoht,
korraldatud loodus- ja
tervisepuhkus. Lisada
tegevussuund:
Veesõidukitele
veeskamisvõimaluste
loomine Aseris, Kalvis,
Mahus, Letipeal ja
Kundas.

arvestada Viru-Nigula Vallavolikogu
arvestada
ettepanekul on antud tegevus
lisatud Lääne-Viru maakonna
arengustrateegia
tegevuskavasse.
Omavalitsuse arengukava
peab olema kooskõlas
maakonnastrateegiaga.

Volikogu

Valdkond 3. Kvaliteetsed arvestada Viru-Nigula Vallavolikogu
ja kättesaadavad
ettepanekul on antud
avalikud teenused. Lk
tegevused lisatud Lääne-Viru
20. Eesmärk 2.
maakonna arengustrateegia
Kodulähedane, õppija
tegevuskavasse.
vajadustest lähtuv ja
Omavalitsuse arengukava
valikuvõimalusi pakkuv
peab olema kooskõlas
omanäoline
maakonnastrateegiaga.

arvestada

Vallavolikogu
komisjonide
seisukohad
arvestada

Vallavolikogu
otsus

arvestada

arvestada

arvestada

õpikeskkond, atraktiivne
huviharidus ja
noorsootöö, mis
kujundavad õppiva
eluviisiga isiksust ja
võimaldavad väga hea
hariduse omandamist
elus toimetulekuks.
Lisada tegevussuunad:
Ernst Öpiku
teaduskeskus:
astronoomimaja ja
tähetorni ehitamine.
Viru-Nigula alevikus
(Kirikaia 2)
kogukonnamaja
renoveerimine, hoone
ümbruse korrastamine
ning parkla rajamine.
Volikogu

Lk 21. Eesmärk 3.
Vajaduspõhine, paindlik
ja tulemuslik sotsiaalne
kaitse ning sihipärane
tervisedendus.
Lisada tegevussuunad:
Viru-Nigula valla
tervisekeskuse rajamine.

arvestada Viru-Nigula Vallavolikogu
ettepanekul on antud
tegevused lisatud Lääne-Viru
maakonna arengustrateegia
tegevuskavasse.
Omavalitsuse arengukava
peab olema kooskõlas
maakonnastrateegiaga.

Arvestada,
vallavalitsus
jääb
eriarvamusele
kriisikeskuse
vajaduse osas,
pigem on
vajadus uue
vabatahtlike

arvestada

arvestada

Padaoru kriisikeskuse
loomine.

Volikogu

Lk 22. Eesmärk 4.
Sisukas vaba aeg,
aktiivne kultuuri- ja
sporditegevus.
Lisada tegevussuund:
Viru-Nigula kiriku
elektri- ja küttelahendus.

arvestada Viru-Nigula Vallavolikogu
ettepanekul on antud tegevus
lisatud Lääne-Viru maakonna
arengustrateegia
tegevuskavasse.
Omavalitsuse arengukava
peab olema kooskõlas
maakonnastrateegiaga.

Volikogu

Lk 28-30. Tabel 4. ViruNigula valla
investeerimisobjektid
2019-2023.

arvestada Eelarvestrateegia on
arengukavas plaanitud
tegevuste rahaline väljendus
ehk finantsplaan, mis on

päästjate hoone
järele.
Kriisikeskuse
sisu jääb
selgusetuks.
arvestada

arvestada

Kultuuri- ja
spordikomisjon
tegi ettepaneku
sõnastust
täiendada: ViruNigula ja Kunda
kirikute elektri- ja
küttelahendus.
Sellega nõustusid
ka eelarve-,
majandus- ja
sotsiaalkomisjonid.
Eelarve- ja
arengukomisjonid
tegid ettepaneku
sõnastus üldistada:
Viru-Nigula ja
Kunda kirikute
remont.

arvestada

arvestada

arvestada

finantsjuht

Hillar
Vimberg

Muuta tabel vastavalt:
Viru-Nigula valla
eelarvestrateegia 20192024 lk. 17-19 Tabel 9.
Viru-Nigula valla
investeerimisobjektid.

suunatud arengukavas
püstitatud eesmärkide
täitmisele.
Investeerimisobjektide
nimekirja kohandamine
toimub iga-aastaselt vastavalt
valla arengu eesmärkidele ja
majanduslikule võimekusele.

Lk 30. Kustutada
mittevajalik Joonis 3.
Viru-Nigula valla
investeeringud aastate
lõikes, valla omaosalus
ja projektitoetus.

arvestada Investeerimisobjektide
arvestada
tabelis on
omafinantseerimise ja toetuse
osa eraldi välja toodud,
mistõttu selle eraldi
kajastamine pole enam
vajalik. Viru-Nigula valla
kohandatud
eelarvestrateegiast 20192024 on lk. 19 Joonis 5
kustutatud.

Otsustada ning panna
mitte
paika visioon: kui palju
arvestada
meie Viru-Nigula
kogukonna ühist vara ja
riigivara (ennekõike
territoorium - maa ja
metsad) jääb aastaks
2026 ühisomandisse ning

Vald omab ja kasutab seda
vara, mis on talle vajalik
kohaliku omavalitsuse
korralduse seadusest
tulenevate kohustuste
täitmiseks. Muu vara ei ole
mõistlik omandis hoida ja see
võõrandatakse vastavalt

Mitte arvestada.
Nõus juhtgrupi
põhjendusega
ning tuleb veel
intensiivsemalt
tegeleda
ebavajaliku vara
võõrandamisega.

arvestada

arvestada

mitte arvestada,
arengukavas
sisaldub punkt:
Valla elamufondi
kriitiline analüüs ja
selle tulemustest
lähtuv poliitika
kujundamine.

mitte
arvestada, jääb
arengukavas
sisalduv
sõnastus

kui palju võõrandatakse,
sealhulgas KOV enda
juhtidele ja
välismaalastele.

kehtivale õiguskorrale, et
seeläbi saavutada kulude
kokkuhoid ja/või tulude
suurenemine.

Hillar
Vimberg

Huvide ja eesmärkide
erinevuse ning
ühitamatuse tõttu:
Tunnistada riiklik
haldusreform nurjunuks
ja kaaluda eraldiseisvate
KOV üksuste loomist:
Kunda linn eraldi ning
ajaloolise nimega Mahu
vald (sisaldab endised
Viru-Nigula ja Aseri
vallad) eraldi.
Selleks teha vastav
ettepanek Vabariigi
Valitsusele.

mitte
Haldusreformi läbiviimisel
arvestada lähtutakse haldusreformi
seadusest ja järgitakse selles
sätestatud tingimusi. Üheks
tingimuseks on (§ 3), et
kohaliku omavalitsuse
üksuses elab vähemalt
5000 elanikku.

Mitte arvestada.
Nõus juhtgrupi
põhjendusega.

mitte arvestada

mitte
arvestada, sest
peame lähtuma
kehtivatest
seadustest

Jelena
Fjodorova

Aseri Rahvamaja
renoveerimise projekti
valmistamine (võimalik
ka olemasoleva hoone
mahu vähendamine,
tänapäeva ruumi/ ja
tehnilistele vajadustele
vastavaks)- I

mitte
Kehtiv arengukava sisaldab
arvestada Aseri rahvamaja
renoveerimise ettepanekut ja
arengukava üle vaatamisel
seda sõnastust ei ole vaja
muuta.

Mitte arvestada.
Nõus juhtgrupi
põhjendusega

Mitte arvestada.
Kõigepealt tuleb
täita ja otsustada
arengukavas olev
punkt: Aseri
Rahvamaja
rekonstrueerimine

mitte
arvestada, jääb
arengukavas
sisalduv
sõnastus

või koolimajja
kolimine,
asjakohase uuringu
läbiviimine
otsustamiseks.

etapp; maja
renoveerimine -II etapp.

Marek
Sternhof

Marek
Sternhof

Valdkond 1. Tugev
ettevõtlus ja tasuvad
töökohad. Eesmärk 2.
Atraktiivne külastuste
sihtkoht, korraldatud
loodus- ja tervisepuhkus.
1 Aserisse matka- ja
terviseradade rajamine
(sh valgustatud
suusarada) a) Koostöös
Riigimetsa Majandamise
Keskusega matkaraja
rajamine Aseri
maastikukaitseala
(endine liivakarjäär) ja
Kalvi ranna vahel, tuues
välja kohaliku
pankranniku ilu ja
eripära.

arvestada Lisada ettepanek
arvestada
arengukavasse.
Samas on ka valdkond 3
Kvaliteetsed ja kättesaadavad
avalikud teenused. Eesmärk
4 kirjas punkt:
Matkaradade/kergliiklusteede
rajamine võrgustikuna:
Kronkskaldale, Kunda randa,
Mahu-Letipea jt.

Valdkond 3. Kvaliteetsed mitte
Kehtiv arengukava sisaldab
ja kättesaadavad
arvestada Aseri rahvamaja
avalikud teenused.
renoveerimise ettepanekut.

Mitte arvestada.
Nõus juhtgrupi
põhjendusega

Eelarve- ja
arengukomisjonid
tegid ettepaneku
sõnastust üldistada:
Koostöös
Riigimetsa
Majandamise
Keskusega
matkaradade
rajamine valla
rannikualadele,
tuues välja
kohaliku
pankranniku ilu ja
eripära.

arvestada
komisjonide
sõnastusega

Mitte arvestada.
Kõigepealt tuleb
täita ja otsustada

mitte
arvestada, jääb
arengukavas

Eesmärk 4. Sisukas vaba
aeg, aktiivne kultuuri- ja
sporditegevus.
1. Aseri Rahvamaja
rekonstrueerimine ja
selle lähiümbruse
planeerimine: Aseri
Rahvamaja hoone ja
selle lähiümbrusega
oleksid vajalikud
alljärgnevad tegevused:
a) koostada hoone ja
tema kommunikatsioonide
remondikava;
b) milliseid
investeeringuid hoone ja
kommunikatsioonid
nõuavad ning mis on
investeeringute
kogumaksumus;
c) koostada hoone
lähiümbruse
eskiisprojekt (kaasates
Aseri tiigi mõlemad
kaldad), arvestades
suviste vabaõhuürituste
vajadustega – väike
laululava, istepingid,
prügikastid, kiiged,

Punkti c ettepanekut kaalume
uuesti siis, kui arengukavas
sisalduv Aseri Rahvamaja
küsimus on üheselt
lahendatud. Punkti c
elluviimiseks ei piisa
eskiisprojektist, vaid tuleb
algatada detailplaneering.

arengukavas olev
punkt: Aseri
Rahvamaja
rekonstrueerimine
või koolimajja
kolimine,
asjakohase uuringu
läbiviimine
otsustamiseks.

sisalduv
sõnastus

lasteala, kuursaal või
välipaviljon, õuesõppe
võimalused,
kommunikatsioonide
lahendus (elekter,
valgustus, vesi,
videovalve jpm).
Kindlasti tuleb
esmajärjekorras koostada
hoone küttesüsteemi ja
elektrisüsteemi
rekonstrueerimise
projektid, samuti suure
kontsertsaali rekonstrueerimise
projektlahendus ja need
projektid ellu viia.
Marek
Sternhof

2. Õunaaia territooriumi
korrastamine ja uute
viljapuude ja
marjapõõsaste
istutamine.

mitte
Antud ettepanekut ei ole
arvestada vajalik arengukavasse lisada.
Täna tegeletakse õunaaia
territooriumi
munitsipaliseerimisega,
pärast seda on võimalik
koostöös kogukonnaga leida
sobivaim lahendus antud
maa-alale.

Mitte arvestada.
Tänaseks on
selgunud, et
õunaaia
territooriumi
vald enda
omandisse ei
saanud.

mitte arvestada

mitte arvestada

Marek
Sternhof

3. Aseris suplusranna
väljaehitamine ja
maaomanikega sellele
juurdepääsu servituutide
kooskõlastamine.
Kohalikele
väikekaluritele paadisilla
rajamine ja
transpordivahendiga
sellele juurdepääsu
võimaldamine.

arvestada Antud ettepanek on esitatud
osaliselt ja arvestatud ka
maakonnastrateegias ning
sellest tulenevalt jääme
varem esitatud sõnastuse
juurde.

Arvestada
osaliselt. Nõus
juhtgrupi
põhjendusega.

arvestada
varasemate
sõnastustega

arvestada
arengukavas
olemasoleva
sõnastusega,
lisada
komisjonide
sõnastus
supluskoha
osas (vt Koit
Orase
ettepanek)

Marek
Sternhof

Valdkond 5.
Eesmärgistatud, kaasav
ja tõhus valla juhtimine.
1. Valla allüksuste
jagamine endiste
keskuste vahel, näiteks
Viru-Nigula
Kultuurikeskuse toomine
Aseri Rahvamajja.

mitte
Arengukavas ei lahendata
arvestada vallavalitsuse ja allasutuste
struktuuri ning juhtimise
küsimusi.

Mitte arvestada.
Nõus juhtgrupi
põhjendusega.

mitte arvestada

mitte arvestada

Aseri rannaalale
kaasaegse puhkeala
väljaarendamine koos
vajalike ligipääsuteede/parklate
rajamisega.

mitte
Aseris ei ole ametlikult
arvestada rannaala. Kasutatav rannaala
on eraomandis, mistõttu
arendustegevus omanikust
sõltuv. Antud ettepanekut
arutatakse üldplaneeringu
koostamisel. Lisaks ei ole

Mitte arvestada.
Nõus juhtgrupi
põhjendusega.

Eelarve- ja
arengukomisjonid
tegid ettepaneku
arengukavasse
Valdkond 1,
eesmärk 2 (lk 16)
lisada punkt:

arvestada
komisjonide
sõnastusega

Koit Oras

ettepanekus välja toodud
investeeringu maksumust.

Allar Aron

Muuta sõnastus lk 15
ning eelarvestrateegiast
välja jätta ning arvestada
seaduse nõudega, et
Valla- ja linnavalitsus,
kohaliku omavalitsuse
üksuse ametiasutus ning
ametiasutuse hallatav
asutus võivad sõlmida
lepingu, millega kaasneb
väljaminek tulevastel
eelarveaastatel, juhul
kui sellega on arvestatud
eelarvestrateegias. Kui
väljaminekuga ei ole
eelarvestrateegias
arvestatud, võib lepingu
sõlmida ainult volikogu
loal.

arvestada Muudame sõnastust vastavalt
ettepanekule.

Koostöös
eraomanikega
otsida lahendust
Aserisse
supluskoha
planeerimiseks ja
rajamiseks.
arvestada

Eelarve- ja
arengukomisjonid
tegid ettepaneku
jätta volikogu
otsustada, kas jääb
endine või seaduse
sõnastus.

arvestada
seaduse
sõnastusega

