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Sissejuhatus 
 
Ligi 90001 elanikuga Lüganuse vald on omavalitsusüksus Ida-Viru maakonnas, mis 
moodustati 21. oktoobril 2017. aastal Kiviõli linna ning Lüganuse ja Sonda valla 
ühinemise tulemusena. Kolme omavalitsusüksuse ühinemisele eelnes 2013. aastal 
ka Püssi linna ja Lüganuse ning Maidla valla ühinemine Lüganuse vallaks. 
 
Valla eripäraks on mitmed kontrastid. Vald jääb põlevkivi kaevandamise ja 
töötlemise piirkonda, mis on märkimisväärselt mõjutanud keskkonda, samas 
iseloomustab piirkonda ka looduslik mitmekesisus, sh merepiir, looduskaitsealad, 
rabad, järved jms. Omapäraks on ka valla kakskeelne kogukond – valla keskuses 
Kiviõli linnas on suurem osa elanikkonnast venekeelne, maapiirkondades aga 
eestikeelne. 
 
Valla pindala on ligikaudu 600 ruutkilomeetrit. Nii pindalalt kui ka elanike arvult on 
tegu Eesti keskmisest (nn mediaalomavalitsusest) veidi suurema 
omavalitsusüksusega (mediaanomavalitsuse pindala on ca 550 km2, elanike arv ca 
7700). 
  
Käesolev dokument on haldusreformi järgse Lüganuse valla esimene arengukava, 
kus määratletakse omavalitsusüksuse peamised arengusuunad järgnevateks 
aastateks. Arengukava põhidokument koosneb kolmest osast. Esimeses osas on 
kajastatud Lüganuse valla arengueeldused, sealhulgas ruumilise arengu ja 
rahvastiku lühiülevaated ning valla arengut mõjutavad peamised tegurid. Teises 
osas on välja toodud valla arengustrateegia – visioon, eesmärgid, meetmed ja 
tegevused. Kolmandaks peatükiks on arengukava rakendamine, kus käsitletakse 
arengukava seiret ning seoseid eelarvestrateegiaga. Arengukava lisas 1 on välja 
toodud valla hetkeolukorra lühiülevaade ning lisas 2 investeeringute kava, mis on 
aluseks eelarvestrateegiale. 
 
Lüganuse valla arengukava aluseks on võetud seniste omavalitsusüksuste 
arengudokumendid ning Sonda valla ja Kiviõli linna ühinemisleping2. Oluliseks 
sisendiks on ka erinevad arengukava koostamise protsessi raames toimunud 
arutelud ja küsitlused.   

                                            
1 siin ja edaspidi – rahvastikuregistri andmed 
2 vabatahtlikult ühinesid Sonda vald ja Kiviõli linn, samas osales Lüganuse vald läbirääkimistes kuni lepingu 

avalikustamiseni  
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1. Lüganuse valla arengueeldused 
 

1.1. Valla asend ja ruumiline muster 
 
Lüganuse vald asub Kirde-Eestis Viru lavamaal Pandivere ja Jõhvi kõrgustike 
vahelisel alal. Valla keskosas paikneva vallakeskuse Kiviõli linna kaugus Tallinnast 
on u 120 km ja maakonnakeskusest Jõhvist u 35 km. Lüganuse vald piirneb põhjas 
Soome lahega, läänes Viru-Nigula ja Vinni vallaga (mõlemad Lääne-Virumaa), 
lõunas Alutaguse vallaga ning idas Toila valla ja Kohtla-Järve linnaga (kõik Ida-
Virumaa). Valda läbivad nii Tallinn-Narva raudtee kui ka maantee. 
 

Lüganuse vald (joonis 
1)  moodustus 2017. 
aastal toimunud 
haldusreformi käigus 
Kiviõli linna (u 5500 
elanikku,  Lüganuse 
valla (u 2950 elanikku ja  
Sonda valla (u 850 
elanikku) ühinemisel. 
Kokku on ligi 9000 
elanikuga valla 
territoorium 599,63 km². 
 
Vallas on 50 
asustusüksust, sh 2 
linna, 2 alevikku ja 46 
küla. Kaks kolmandikku 
rahvastikust elab kahes 
vallasiseses linnas – 
57% enam kui 5000 
elanikuga Kiviõli linnas 
ja 10% pisut üle 900 
elanikuga Püssi linnas.  
 
Suuremad asustus-
üksused on veel 
Lüganuse (460) ja 
Sonda (434) alevik ning 
Purtse küla. 
 

 
 
Joonis 1 Lüganuse valla paiknemine 

 
Lüganuse valla puhul on tegu omavalitsusüksusega, millel on üks selge 
tõmbekeskus. Seda kinnitab ka 2016. a. lõpus kehtestatud Ida-Viru 
maakonnaplaneeringus 2030+ määratud hierarhia, mille järgi asub Lüganuse vallas 
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piirkondlik keskus Kiviõli linn. Lisaks on vallas Lüganuse alevikust ja Püssi linnast 
moodustuv kohaliku tasandi kaksikkeskus ja nn lähikeskus Sonda alevik.  
Keskuste tasandite rollid on kirjeldatud järgnevalt: 
 

 Piirkondlik keskus teenindab väiksemat  rahvastikku kui maakondlik keskus 
ning pakub väiksemat hulka teenuseid ja töökohti. Seda eristab madalama 
taseme kohalikust keskusest see, et pakutakse erinevaid kvaliteetteenuseid. 

 Kohalik keskus pakub kodukoha lähedal esmavajalikke teenuseid ja võib, kuid 
ei pruugi olla ka oluliseks kohaliku tasandi töökohtade pakkujaks. 

 Lähikeskus pakub kohaliku keskusega võrreldes suhteliselt väiksemat hulka 
teenuseid, kuid mille roll on oluline üksikute kodulähedaste teenuste 
pakkumisel. 

 
Lähimad nn maakondliku taseme keskused (ehk linn, kuhu on koondunud töökohad 
ja haridusasutused, regionaalsed avaliku sektori pakutavad teenused ja 
mitmekülgsed erasektori pakutavad teenused; keskus, kuhu inimesed igapäevaselt, 
eelkõige töö- ja haridusalaselt, liiguvad) on Kohtla-Järve linn ja Jõhvi linn.  Väga 
oluline tõmbekeskus Lüganuse valla inimestele on ka naabermaakonna keskus 
Rakvere linn.  
 
Teenuste tarbimist ja töötamist maakondlikes keskustes toetavad nii suhteliselt 
lühikesed vahemaad kui ka transpordiühendused. Kodu lähedalt on võimalik saada 
enamus teenuseid – haridus, huviharidus, sotsiaalteenused, perearst ja erasektori 
pakutavad teenused (kaubandus jms). 
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1.2. Rahvastik 
 
Lüganuse vallas elas rahvastikuregistri andmetel 2018. aasta alguse seisuga 8939 
inimest, Ida-Viru maakonnas kokku oli elanikke enam kui 142 000. Ida-Viru maakond 
on pärast taasiseseisvumist üks suuremaid väljarändepiirkondi Eestis. Perioodil 
2013-2018 on elanike arv ka Lüganuse vallas järjepidevalt vähenenud, keskmiselt 
2% võrra aastas, viimasel viiel aastal veel kiiremas tempos (joonis 2). 
 

 
Joonis 2 Rahvaarv Lüganuse vallas 2003-2018 (Rahvastikuregister) 

 
Perioodil 2003-2018 on valla elanike arv vähenenud 3900 inimese ehk 30% võrra, 
seda enim vallasiseste linnade arvelt. 
 
Loomulik iive on Lüganuse vallas negatiivne. Perioodil 2013-2017 on aastas 
keskmiselt sündinud 63 last, kuid sündide arv on igal aastal järjest vähenenud 
(aastal 2017 sündis vaid 48 last). Aastakeskmiselt on surnud 168 inimest ehk 
loomuliku iibe tulemusena on rahvaarv vähenenud u 105 elaniku võrra aastas. 
Perioodil 2013-2017 on aastas lahkunud keskmiselt u 168 elanikku. Viimasel kolmel 
aastal on väljaränne olnud eelnevaga võrreldes mõnevõrra tagasihoidlikum, kuid 
ikkagi enam kui 100 inimest aastas. 
 
Naiste väljarände tulemusena on viimastel aastatel hakanud veelgi kiiremini 
vähenema vanuserühma 0-6 eluaastat arvukus. Vanuses 7-18 olevate laste arvu 
vähenemise tempo on viimasel viieteistkümnel aastal läbivalt olnud ligi 3,5 % aastas. 
Kiirenenud on ka tööealiste arvu vähenemine. Eakad vanuses 65 ja enam on olnud 
ainus vanuserühm, mille arvukus ei ole oluliselt muutunud. 
 
Rahvastiku soolis-vanuseline jaotus Lüganuse vallas tervikuna on välja toodud 
joonisel 3. Elanikkonna vanuseline struktuur on madala sündimuse ja väljarände 
tulemusena raskuskeskmega vanemates vanusrühmades. Tegemist on vananeva 
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rahvastikuga, kus eakate arvukus suureneb nii suhtes muudesse vanusrühmadesse 
kui ka absoluutväärtuses. 
 
 
Tööealise elanikkonna suuremad vanuserühmad 55-64 eluaastat on kaks korda 
suuremad tööturule sisenevatest vanuserühmadest (10-19) ehk järgnevatel aastatel 
jätkub kiire tööealise elanikkonna kahanemine. Laste põlvkonnad on väiksemad kui 
vanemate põlvkonnad ning arvestades sündimuskordajat ja väljarännet langeb 
sündide arv eeldatavalt tulevikus veelgi.  
 

Joonis 3 Rahvastiku soolis-vanuseline jaotus Lüganuse vallas seisuga 01.01.2018 (Allikas: 
Rahvastikuregister) 

 
Põhjalikum rahvastikuanalüüs on välja toodud arengukava lisas 1 (hetkeolukorra 
lühiülevaade). 
 
Rahvastiku dünaamikast lähtuvad Lüganuse valla jaoks ka järgmiste aastate kõige 
olulisemad väljakutsed. 2017. aastal koostatud rahvastikuprognoos aastani 2030 
näeb  järgmisi rahvastikuarenguid: 

 piirkonna rahvastik ei ole sisemiselt taastevõimeline; 

 viimaste aastate sündimus- ja suremuskäitumise jätkudes ning väljarände 
peatudes kahaneb piirkonna rahvaarv aastaks 2030 u 14% (ligikaudu 7 800 
inimeseni); 

 väljarände ja viimaste aastate ja sündimuskäitumise jätkudes ning oodatava 
eluea jätkuval tõusul kahaneb rahvaarv 23 % (u 7000 elanikuni); 

 keskmine sünnipõlvkonna suurus saab olema 40-50 last aastas. Lasteaia eas 
laste arv väheneb kokku kuni 30%; 

 põhikooli ealiste arvukus väheneb enam kuni 40% ja gümnaasiumi ealiste 
arvukus kuni 30%; 

 tööealiste (eeldatavalt maksumaksjate) arvukus kahaneb kuni 30% võrra; 

 eakate arv jääb samaks, kuid osakaal kogurahvastikust kasvab 27%lt u 
35%ni. 
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1.3.  Arengu võtmetegurid 
 
Lüganuse valla arenguid mõjutavad järgnevatel aastatel mitmed väljakutsed. Samas 
on vallal ka spetsiifiline arengupotentsiaal, mille tulemuslik rakendamine võimaldab 
pikemas perspektiivis negatiivseid trende vähemalt osaliselt muuta.   
 
Valla arengu juhtimisel tuleb arvestada järgmiste teguritega: 
• elanike arvu kiire vähenemine ja vananemine (vt ka p 1.2); 
• surve avalike teenuste optimaalseks korraldamiseks, sh haridusvõrgu 

korrastamine; 
• potentsiaali rakendamine rahvusvahelise puhke- ja seikluspiirkonnana; 
• hea elu-, tööstus-/ettevõtlus- ja külastuskeskkonna kombineerimine. 
 
Elanike arvu kiire vähenemine ja vananemine 
 
Lähimal kümnendil väheneb seniste trendide jätkumisel valla elanike arv ligi 20%, 
seejuures tõuseb aga oluliselt eakate osakaal ning langeb nii laste kui ka tööealiste 
oma. Rahvastikuprognoos näitab, et aastaks 2030 väheneb nooremate 
vanusegruppide (0-18) arvukus enam kui kolmandiku, tööealiste oma aga ca 30%. 
Iga kolmas valla elanik on kümne aasta pärast vanem kui 65 eluaastat.  
 
Eelnevast tulenevat peab valla arengute üks olulisi fookuseid olema hea tervikliku 
elukeskkonna loomine noortele ja peredele, mis võimaldaks kasvõi mõnevõrra 
pidurdada väljarännet ning teisalt saada ka uusi elanikke. Hea elukeskkond peab 
kokku siduma loodusliku potentsiaali (meri, metsad, järved, rabad jne), kohalikud 
avalikud teenused (lasteaed, kool jms), mis on võrreldes suuremate keskustega 
vähemalt samal tasemel, head ühendused keskustega (teed, rongiühendus), 
mitmekesised vaba aja veetmise võimalused (spordirajatised, meelelahutus jms) 
ning võimalused eneseteostuseks (kõrgema lisandväärtusega töökohad, soodsad 
võimalused ettevõtluse arenguks). Hea elukeskkonna tutvustamisel on omakorda 
oluline järjepidev valla ja kogu piirkonna mainekujundus. 
 
Avalike teenuste optimaalne korraldamine, sh haridusvõrgu korrastamine 
 
Elanike arvu kiire vähenemine ning vananemine mõjutab valla tulubaasi (kasvav 
surve maksumaksjatele) aga samas ka nõudlust vallas pakutavate avalike teenuste 
järgi. On möödapääsmatu, et valla senine haridusvõrk vajab juba lähiperspektiivis 
korrastamist, nt pole põhihariduse pakkumine viies koolis kestlik (vt ka arengukava 
lisa 1, hetkeolukorra lühiülevaade). Haridusvõrgu korrastamise teeb mõnevõrra 
kergemaks Lüganuse valla kompaktsus – suur osa elanikkonnast ning ka tänased 
valla hallatavad asutused on koondunud 10 km raadiusesse ümber Kiviõli linna, 
mistõttu ei pea teenuste tarbimiseks ka asutuste reorganiseerimise tulemusena 
läbima pikki vahemaid. 
 
Kaaluda tuleb ka muude avalikke teenuseid osutavate asutuste ühendamist, 
kinnisvara optimeerimist ning tegevuse tõhustamist. Väiksemates keskustes on 
üheks võimalikuks lahenduseks erinevate teenuste ja tegevusvõimaluste 
koondamine ühte kohta (haridus, vaba aeg jms). Seejuures peab aga arvestama, et 
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optimeerimine võib kaasa tuua kogukonna vastuseisu, mistõttu ei ole võimalik 
vastavaid otsuseid ilma põhjaliku analüüsi ning avatud diskussioonita teha. 
Potentsiaali rakendamine rahvusvahelise puhke- ja seikluspiirkonnana 
 
Lüganuse valla turismipotentsiaal on ainulaadne, võimalusi pakub nii tehismaastik 
kui ka looduslik keskkond. Kiviõli linnapiirile põlevkivi töötlemise tulemusena tekkinud 
aherainemäele on loodud ainulaadne külastusatraktsioon Kiviõli Seikluskeskus, kus 
on mh võimalused nii talispordi harrastamiseks kui ka kogu perele suunatud vaba aja 
tegevusteks. Endise Aidu karjääri aladel, kus on enam kui 30 km veeteid, on 
loomisel atraktsioon Aidu Veemaa, mis sisaldab endas nii aerutamis- ja sõudekanalit 
kui ka muid võimalusi vaba aja veetmiseks. Arenemas on ka mereäärne rannaala, 
kus on liivased supelrannad, arenev sadam, Purtse kindlus ja mitmed 
teenuspakkujad. Piirkonnas toimub juba mitmeid rahvusvahelisi suurüritusi (nt Kiviõli 
Motofestival), mis meelitavad tuhandeid pealtvaatajaid. Koostöös Ida-Viru 
turismiklastriga on ellu viidud mitmeid ühiseid arendustegevusi kogu piirkonna 
tuntuse tõstmiseks. 
 
Eelnevast tulenevalt on Lüganuse vallal tuntuse ja ka piirkonnas pakutavate 
teenuste arendamise vundament olemas – selleks on rahvusvahelise potentsiaaliga 
külastusobjektide olemasolu. Vald omakorda peab potentsiaali rakendamist 
mitmekülgselt võimendama, sh on vajalik nii taristu arendamine (teed, kergeteed), 
Kiviõli linna kui valla keskuse avaliku ruumi kaasajastamine, koostöö objektide 
arendajate ja arendusorganisatsioonidega jms. Täiendavalt on oluline, et ka kohalik 
kogukond tunneks end osana perspektiivikast arenduspiirkonnast, saaks osa 
hüvedest (vaba aja veetmise võimalused, teenused) ning oleks motiveeritud ka ise 
potentsiaali rakendamisel kaasa lööma. 
 
Hea elu-, tööstus/ettevõtlus- ja külastuskeskkonna kombineerimine 
 
Lüganuse valla üheks teravamaks väljakutseks on põlevkivi kaevandamise ja 
töötlemise tulemusena tekkinud keskkonnamõjude leevendamine. Ühelt poolt on 
oluline endiste kaevandus- ja karjäärialade taaskasutusele võtmine, teisalt ka 
kaevandamise tulemusena tekkinud taristuprobleemide (nt veevarustus, sadevesi) 
lahendamine koostöös arendajatega. Kogu piirkonna suurim ettevõte Kiviõli 
Keemiatööstus on valla kõige olulisem tööandja, teisalt on keemiatööstusega seotud 
ka keskkonnaküsimused. Eraldi teemaks on uute võimalike kaevanduste 
lisandumine piirkonda, mis võiks kaasa tuua suures mahus töökohti, samas aga ka 
arvestavat mõju keskkonnale. 
 
Elukeskkonna tasakaalustatud arenguks on vajalik tagada olukord, kus saaksid 
edukalt tegutseda nii keskkonnasõbralikud tööstusettevõtted (lisaks põlevkiviga 
seotud ettevõtetele on suuremad veel nt Repo Vabrikud AS ja Svarmil AS) kui ka 
turismiettevõtted (sh Kiviõli Seikluskeskus ja Aidu Veemaa). Lisaks on äärmiselt 
tähtis ka ettevõtluskeskkonna pidev mitmekesistamine ning uute ettevõtlust 
mõjutavate arendusprojektide realiseerimine (nt Kiviõli Äripark, Aidu tuulepark). Nii 
tänaste elanike, potentsiaalsete tulijate kui ka külastajate jaoks on võtmetähtsusega 
aga hea ning turvalise looduskeskkonna säilimine.  
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Valla ülesandeks on seejuures nii kaasaegse taristu rajamine, ettevõtlusprojektide ja 
võimalike elamuarenduste toetamine kui ka koostöö arendajate, ettevõtjate, 
tugiorganisatsioonide ja kogukonnaga.  
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2.  Strateegia 
 
Lüganuse valla strateegia aluseks on nii arengu võtmetegurid (vt ka p 1.3) kui 
varasemates arengukavades ja ühinemislepingus toodud suunad. Valla 
tulevikusuund on kokku võetud visiooni ja kolme strateegilise eesmärgiga, mis 
kirjeldavad soovitud olukorda aastaks 2028 (p 2.1). Visiooni ja eesmärkide 
realiseerimine on kavandatud läbi meetmete ning tegevuste (p 2.2). Seosed visiooni, 
eesmärkide ja meetmete vahel on kokku võetud strateegiakaardiga (p 2.3). 
 

2.1.  Visioon ja strateegilised eesmärgid 
 
Lüganuse valla järgnevate aastate kõiki eesmärke ja tegevusi läbivad 
arengufookused on noored ning kaasav ja kaasaegne juhtimine. Kiirelt väheneva 
ning vananeva rahvastikuga piirkonnas on esmatähtis keskenduda tänaste ning ka 
tulevaste valla noorte heaolu tagamisele. Seejuures ei tähenda fookuse seadmine 
noortele, et vald ei hooliks eakamast elanikkonnast. Selleks, et noored inimesed 
tahaksid Lüganuse valda elama jääda või siia mujalt kolida, on oluline tagada neile 
atraktiivne elukeskkond, heal tasemel avalikud teenused ning mitmekesised 
võimalused vaba aja veetmiseks. Soodustamaks seda, et vald saaks areneda 
noortele atraktiivseks elupaigaks on oluline valla kaasav ja kaasaegne juhtimine. 
Valla asutuste juhtimine peab olema tõhus, avatud ning erinevaid kogukondi 
arvestav. 
 
Visioon aastaks 2028 
 
Lüganuse vald on Eesti seikluspuhkuse lipulaev ja rahvusvaheliselt tuntud 
sportimispiirkond. Vald on edukas näide kaasaegse tööstuse, turismi ning turvalise ja 
inimsõbraliku elukeskkonna kombinatsioonist. Siin on uuenduslikud ja tõhusalt 
korraldatud avalikud teenused. 
 
Lüganuse vald on Virumaa süda! 
 
Visiooni poole liikumine toimub läbi kolme strateegilise eesmärgi (SE): 
 
SE1: Lüganuse vallas on uuenduslikud ja tõhusalt korraldatud avalikud 
teenused 
 
Soovitud seisundi kirjeldus: Rahvastiku paiknemine suhteliselt kompaktsel maa-
alal on võimaldanud avalike teenuste optimaalse ja tõhusa korraldamise. 
Haridusvõrk on korrastatud, vallas on võimalik omandada heal tasemel alus-, üld- ja 
keskharidust. Mitmekesine huviharidus ja noorsootööalased tegevused on kõigile 
valla noortele kättesaadavad, noorte osalus on aktiivne. Vajaduspõhised 
sotsiaalteenused ja -toetused on abivajajatele kättesaadavad. Vallas on kaasaegne 
esmatasandi tervisekeskus, säilinud on ka olemasolevad arstipunktid. Vald toetab 
aktiivset kultuurielu ning seltsitegevust ning kogukondade kaasamist teenuste 
osutamisse. 
 
Eesmärgi täitmist toetatakse läbi järgenvate meetmete (vt ka p 2.2): 
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 Hariduse ja noorsootöö arendamine 

 Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu arendamine 

 Kultuuri, spordi ja vaba aja võimaluste arendamine 
SE2: Lüganuse vald on edukas näide kaasaegse tööstuse, turismi ning 
turvalise ja inimsõbraliku elukeskkonna kombinatsioonist 
 
Soovitud seisundi kirjeldus: Lüganuse vallas on loodud hea keskkond nii 
tegutsevatele tööstustele, uutele arendajatele, turismiettevõtjatele, kohalikele 
elanikele kui ka turistidele. Piirkonna tööstusettevõtted tegutsevad keskkonna suhtes 
vastutustundlikult ning panustavad kahjude vähendamisesse ja leevendamisesse. 
Valla elanike keskkonnateadlikkus on tõusnud. Valla korrastatud taristu soodustab 
ettevõtluse (sh turismi) ning atraktiivse ja turvalise elukeskkonna arengut. Vald on 
teistele omavalitsustele eeskujuks tasakaalustatud elukeskkonna arendamisel. 

 
Eesmärgi täitmist toetatakse läbi järgenvate meetmete (vt ka p 2.2): 

 Taristu ja avaliku ruumi arendamine 

 Ettevõtluse ja turismi arendamine 

 Keskkonna arendamine 
 
SE3: Lüganuse vald on Eesti seikluspuhkuse lipulaev ja rahvusvaheliselt 
tuntud sportimispiirkond 

 
Soovitud seisundi kirjeldus: Lüganuse vald on Eesti armastatuim seiklusturismi 
sihtkoht nii sise- kui ka välisturistide seas. Kiviõli Seikluskeskus ja Aidu Veemaailm 
pakuvad kõrgel tasemel teenuseid nii tavakülastajatele kui ka professionaalsetele 
sportlastele. Valla rannaala on välja arendatud puhkepiirkond, valda on loodud 
täiendavaid majutus-, toitlustus- ja meelalahutusasutusi. Valla avalik ruum on 
kaasajastatud, loodud on meeldiv keskkond kohalike elanike ja ka valla külastajate 
jaoks. 
 
Eesmärgi täitmist toetatakse läbi järgenvate meetmete (vt ka p 2.2): 

 Ettevõtluse ja turismi arendamine 

 Taristu ja avaliku ruumi arendamine 

 Kultuuri, spordi ja vaba aja võimaluste arendamine 

 Keskkonna arendamine 
 

2.2. Meetmed ja tegevused 
 
Visiooni poole liikumiseks ning strateegiliste eesmärkide rakendatakse kuute 
meedet. Meetmetest lähtub ka valla investeeringute ja tegevuste kava. Eesmärkide 
saavutamiseks panustatakse läbivalt ka strateegilise ja kaasava juhtimise 
arendamisesse. 
 
Meetmed: 
M1: Haridus ja noorsootöö 
M2: Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 
M3: Kultuur, sport, vaba aeg 
M4: Taristu ja avalik ruum 
M5: Ettevõtlus ja turism 
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M6: Keskkond 
Järgnevalt on kirjeldatud peamised investeeringud ja tegevused meetmete kaupa. 
Täpsem investeeringute kava on välja toodud arengukava lisas 2. 
 
Hariduse ja noorsootöö (M1) arendamisel lähtutakse eelkõige haridusvõrgu 
analüüsist ning selle põhjal tehtud otsustest. Vastav analüüs koostatakse 2018-2019 
aastal, enne seda uusi mahukaid investeerimisprojekte ei realiseerita. Perspektiivis 
on suuremaid investeeringuid vaja teha Kiviõli Vene Kooli, aga ka Sonda Kooli (vaba 
aja ja teenuste keskuseks ümber kujundamise teel), Lüganuse kooli (võimla), Kiviõli 
lasteaia ja Kiviõli Kunstide Kooli. Samas on võimalik, et reorganiseerimise 
tulemusena ei jätka kõik haridusasutused tänastes asukohtades. Lisaks 
haridusinvesteeringutele on plaanis välja arendada ühine pere- ja noortekeskus 
Kiviõlis ning kaasajastada ka noortetoad. 
 
Lisaks suurematele investeeringutele on valdkonnas vajalik ellu viia järgnevad 
arendustegevused: 

 Haridusvõrgu tervikliku kontseptsiooni väljatöötamine ja eluviimine, sh asutuste 
reorganiseerimine, ressursside ristkasutus, kvaliteedi ühtlustamine jms 

 Spetsialistide kvalifikatsiooni tõstmine ja arendamine 

 Koolitused meeskonnale, juhtidele 

 Haridusvaldkonna lõimimine ettevõtluse ja kogukonnaga 

 Väliste võimaluste (nt ERASMUS) kasutamine arendustegevusteks 

 Huvihariduse ja -tegevuse arendamine, sh väikelaste huviringide arendamine 

 Kehalise arengu tähtsustamine, toitumisõpetus 

 Täiskasvanutele koolitused (keelekursused), arvutiõpe, IT 

 Erivajadustega lastele võimaluste loomine lasteaedades ja koolides 

 Spetsialiseerumise arendamine gümnaasiumiastmes, omapära arendamine 
põhikoolides ja lasteaedades 

 Noortevolikogu loomine 

 Noortekohviku loomine 
 
Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu (M2) valdkonnas on järgnevate aastate 
suurimaks investeeringuks Kiviõli esmatasandi tervisekeskuse väljaehitamine. Lisaks 
jätkatakse olemasolevate perearstipunktide arendamisega ning tagatakse füüsiline 
ligipääs valla hoonetele (nt kaldteed). 
 
Lisaks suurematele investeeringutele on valdkonnas vajalik ellu viia järgnevad 
arendustegevused: 

 SA Kiviõli Tervisekeskus tegevuse arendamine 

 Inimeste teadlikkuse tõstmine tervise hoidmise ja ennetamise teemal s.h 
tervisespordi edendamine ja tervisliku toitumise propageerimine  

 Tugikeskuse väljaarendamine/ tugispetsialistide tagamine; tugispetsialistide 
koolitamine, rakendamine 

 Motivatsioonipakettide väljatöötamine spetsialistidele 

 Erivajadustega inimeste võimaluste parendamine 

 Sotsiaaltöötajate supervisioonid 

 Probleemsete perede ja laste toetamine 

 Sotsiaaltranspordi teenuse arendamine 

 Nõustamisteenuste arendamine, sh psühholoog, toimetulek 
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 Tervist edendavate töökohtade toetamine 

 Erinevate vanusegruppide vahelise koostöö arendamine 
 
Kultuuri, spordi ja vaba aja (M3) valdkonnas on suurim planeeritav investeering 
Kiviõli multifunktsionaalse staadioni rajamine. Renoveeritakse ka Kiviõli I Keskkooli 
ujula. Arendatakse välitingimustes sportimise võimalusi ning rajatakse täiendavaid 
mänguväljakuid lastele. Tähelepanu tuleb pöörata muinsuskaitselistele objektidele 
näiteks Lüganuse kirik ja Lüganuse aleviku südames asuv 19. sajandist pärit 
karjakastell (ringhoone), samuti Maidla mõis. Karjakastelli arendamiseks on endine 
Lüganuse vald osanik MTÜ-s Lüganuse Loomekastell ning seda tasuks sobiva idee 
korral edasi arendada kaasates võimalikku toetusraha või erainvesteeringuid.   
Kultuur vajab kindlasti ka oma valdkonna arengukava, sest see on oluline osa valla 
elanike heaolust ning uut vaadet vajab nii kultuuriasutuste võrgustik kui ka neis 
tehtav kultuuritöö. Kultuuri arengukava tuleks koostada aastatel 2019-2020.  
 
Lisaks suurematele investeeringutele on valdkonnas vajalik ellu viia järgnevad 
arendustegevused: 

 Rahvamajade ja raamatukogude töö ühtne koordineerimine 

 Valla sporditegevuse ühtne koordineerimine, nt valla spordikeskuse loomine 

 Olemasolevate hoonete ristkasutamise soodustamine 

 Tervisespordi ja tervisliku toitumise populariseerimine (nt ülevallaline 
terviseedendamise spetsialist) 

 Kultuuripärandi hoidmine, sh kultuuri- ja spordiinimeste saavutuste 
kaardistamine 

 Suurürituste elushoidmine ja edasiarendamine 

 Suvekontsertide ja (kõrg)kultuurisündmuste toomine valda 

 H. Lipu mälestuse taastamine/ tipptasemel kuulitõuke võistluste korraldamine 

 Uute sündmuste ja ürituste (nt pannkoogifestival, kodukohvikud) korraldamine 

 Noortele stipendiumite loomine (nt stipendium talendid koju), noorte üleüldine 
tunnustamine  

 Kogukondade aktiviseerimine, tunnustamine, ideede toetamine jms 

 Vabatahtliku tegevuse arendamine, nt merepääste  

 Teatri- ja kinokultuuri arendamine 

 Huvitegevuste ja täiskasvanute õppe arendamine, nt moto huviringid Tuhamäel, 
rahvaülikool vms 

 
Taristu ja kommunaalmajanduse (M4) vallas on suurimateks investeeringuteks 
kergliiklusteede rajamine ning Kiviõli linnakeskuse rekonstrueerimine. Vald jätkab ka 
teede seisukorra parandamist lähtuvalt koostatavast teehoiukavast, mis koostatakse 
2018-2019. Plaanis on rajada ja/või kaasajastada tänavavalgustust suuremates 
asulates ning korrastada bussipeatuseid. Sonda ja Erra alevikus rekonstrueeritakse 
ning rajatakse täiendavat vee- ja kanalisatsioonivõrgustikku. Teiste piirkondade vee- 
ja kanalisatsioonivõrgustiku arendamisel lähtutakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise arengukavast, mis koostatakse 2018-2019. 
 

Oluline tegevusvaldkond infrastruktuuri osas on ehitised, sealhulgas kasutuseta ja 
mahajäetud ehitised. Need jagunevad valla omandis olevateks ja eraomandis 
olevateks ehitisteks. Lisaks nendele on veel ka peremehetud ehitised. Valla omandis 
on üksikud väikeehitised, mis on kasutusest väljas. Planeerida tuleb nende 
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likvideerimist vastavalt rahalisele võimekusele ning teadvustada, et tegemist on 
ohuallikatega. Eraomandis olevad mahajäetud ehitised on avalikus ruumis veelgi 
suurema osatähtsusega ja kujutavad reaalset ohtu inimestele. Antud kontekstis 
räägime mahajäetud kortermajadest, mille on maha jätnud korteriomanikud. 
Probleemile on tähelepanu juhtinud Päästeamet ning erinevad teised institutsioonid 
kuni Riigikontrollini välja. Samuti aastatel 2018-2019 kavandatakse tegeleda 
mahajäetud endise tööstushoonega  (Kiviõli kaevanduse peahoone) aadressil 
Jaama tn 7. See on eraomandis, kuid maha jäetud. Tuleb tegutseda eesmärgini see 
lammutada ning ala heakorrastada. Tegemist on riigi omanduses oleva maaga, mis 
selliselt heakorrastatult jääb riigi omandisse. Kavas on taotleda Jaama tn 7 endise 
tööstushoone lammutamiseks ja jäätmete käitlemiseks toetust SA 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnaprogrammist. Mahajäetud 
hoone kahjustab maastikupilti ning on samuti suure ohu allikas, kuna sealtkaudu 
lähevad kaevanduskäigud suletud Kiviõli allmaakaevandusse. Lisaks sellele 
tassitakse ebaseaduslikku prügi hoone ümbrusesse ja varemetesse, mida siis 
kohalik omavalitsus koristab ja käitleb.  

Kõrvuti tühjalt seisvate hoonete korrastamisega või lammutamisega jätkab vald 
võimaluste korral elamuprogrammiga soodustades uute üüripindade arendamist. 
Seda saab teha kaasates ka eraarendajaid või siis koostöös KredEx-iga.  
 
Lisaks suurematele investeeringutele on valdkonnas vajalik ellu viia järgnevad 
arendustegevused: 

 Toetussüsteemi loomine elamute ja kortermajade korrastamiseks 

 Hajaasustuse programmi toetamise jätkamine 

 Avaliku ruumi korrastamine ja heakorra parendamine 

 Viidamajanduse korrastamine  

 Vajaduspõhise ühistranspordi arendamine, sh erinevate transpordiliikide (rong, 
buss) graafikute ühildamine 

 Kommunaalmajanduse ümberkorraldamine: ühe majandusüksuse 
loomine/arendamine 

 Kiire internetiühenduse võimaluste toetamine 
 
Ettevõtluse ja turismi (M5) valdkonnas on vald seadnud eesmärgiks toetada valla 
atraktiivsemaid turismiobjekte nagu Kiviõli Seikluskeskus ja Aidu Veemaa. Lisaks 
toetatakse vastavalt võimalustele ka interaktiivse raudteemuuseumi ja 
külastuskeskuse ning vallamuuseumi rajamist ning rannaala taristu arendamist. Vald 
jaoks on oluline ka tootmisettevõtluse arengut, sh Kiviõli Äripark, Aidu tuulepark jne. 
 
Lisaks suurematele investeeringutele on valdkonnas vajalik ellu viia järgnevad 
arendustegevused: 

 Ettevõtluskeskkonna arengu toetamine läbi kiire ja professionaalse 
asjaajamise 

 Ettevõtluse arengu ja elukeskkonna tasakaalu tagamine koostöös partneritega 

 Ettevõtjate koostöövõrgustiku arendamine 

 Turismiobjektide võrgustiku arendamine 

 Turismiinfo ja valla turunduse arendamine koostöös Ida-Viru turismiklastriga 

 Valla tunnusürituste arendamine  

 Piirkonna ajaloo uurimine, „oma loo“ arendamine 

 Edulugude väljatoomine ja tunnustamine 
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 Matkaradade arendus 

 Väiketootjate meelitamine piirkonda 

 Koolitused ettevõtjatele 

 Kaubanduse ja teeninduse arendamine, turg Kiviõlis 
 
Keskkonna (M6) valdkonna lähiaastate suurimateks investeeringuteks on 
jäätmejaama laiendamine Erra ohtlike jäätmete punkti baasil ning 
realisatsioonikeskuse rajamine valla kogukonnakeskustesse. Erra jäätmepunkti 
baasil on valla jäätmekavas ette nähtud välja arendada  jäätmejaam, mis annab 
võimaluse ära tuua ka ehitus- ja suurjäätmeid.  Kuid seni kui Erra areneb, tuleb siiski 
jätkata asumitesse suurte konteinerite paigaldamise traditsiooni. Vald toetab Viru 
Geopargi moodustamise algatust koostöös Keskkonnaministeeriumiga, Eesti 
Geoloogiateenistusega ning teiste Virumaa omavalitsustega.  
 
Lisaks suurematele investeeringutele on valdkonnas vajalik ellu viia järgnevad 
arendustegevused: 

 Hea loodus- ja elukeskkonna säilitamine ja tagamine koostöös arendajate, 
riigi, kogukonna jt partneritega 

 Endiste kaevandus- ja karjäärialade taaskasutusele võtmine 

 Elanike keskkonnaalase teadlikkuse tõstmine 

 Jälgimissüsteemi rajamine isetekkelistesse prügiladestuse kohtadesse 

 Keskkonnahariduse edendamine 

 Vooluveekogude vee kvaliteedi viimine looduslähedaseks 

 Kvaliteetse joogivee tagamine 

 Olemasoleva looduse säilitamine (sood, rabad, metsad) 

 Kiviõli karjääri jäätmetest puhastamine 

 Prügi sorteerimise organiseerimine vallas, teadlikkuse tõstmine; motiveerimine 
ja ka tunnustamine.  

 Piirkonna ettevõtete kaasamine loodus- ja elukeskkonna taastamisse/ 
korrastamisse 

 Lemmiklooma pidamise kultuuri arendamine, nt loomade jalutus- ja 
mänguväljaku rajamine 

 

2.3.  Strateegiakaart 
 
Lüganuse valla strateegia, strateegilised eesmärgid ja meetmed on kokkuvõtvalt 
kajastatud alloleval skeemil. 
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3.  Arengukava rakendamine 
 

3.1.  Valla finantsvõimekus  
 
Lüganuse valla esimese tegevusaasta (2018) eelarves on põhitegevuse tulud u 10,8 
miljonit eurot ja põhitegevuse kulud 10,7 miljonit eurot. Ehk põhitegevuse tulem on u 
100 tuhat eurot.  
 
Maksutulud moodustavad ligi poole eelarve tuludest ja toetused enam kui 40% - 
toetusfondi eraldis on u 3 miljonit ja tasandusfondi eraldis ligi 1,3 miljon eurot  
Kaevandamisõiguse tasu ja laekumine vee erikasutusest (ressursitasud) on mahus u 
500 tuhat eurot. Kuludest 56% moodustavad personalikulud (u 6 miljonit) 
majandamiskulud moodustavad kolmandiku ehk u 3,5 miljonit eurot ning toetusi 
antakse ligi 1 miljoni euro väärtuses. 2018. aasta alguses oli vallal võlakohustusi u 
3,3 miljonit eurot ja likviidseid vahendeid miljon eurot. Valla netovõlakoormuse tase 
oli seega u 20%. Maksumaksjad moodustavad 41% elanikkonnast ja maksumaksja 
keskmine brutotulu on kümnendiku võrra madalam Eesti keskmisest.  
 
Tulenevalt tööealise elanikkonna kahanemisest ja väljarändest on tulumaksu 
laekumise kasv viimastel aastatel jäänud madalamaks kui Eesti keskmine 
palgakasv. Väliskeskkonnast tuleneb jätkuv surve valla kulude kasvuks palgakasvu 
ja hindade kallinemise näol. Olemasolevate laenude tagasimaksmise ja 
investeeringuvõimekuse saavutamiseks on järgnevatel aastatel vajalik keskenduda 
põhitegevuse kulude ülevaatamisele ning varade, kohustuste ja tegevuste 
optimeerimisele. 
 
Arvestades vajadusi viia ellu investeeringuid oluliselt suuremas summas kui 
finantsvõimekus võimaldab, on vajalik ühinemise järgne seniste poliitikate 
rahastamise ülevaatamine  kasvatamaks investeeringuvõimet omatulude arvelt. 
Investeeringuvõimele toetav on eesmärgi seadmine põhitegevuse tulude-kulude 
ülejäägi saavutamiseks määral, et põhitegevuse tulemi suhe tuludesse on suurem 
kui 16%. Sel juhul on maksimaalseks netovõlakoormuse ülempiiriks 100% 
põhitegevuse tuludest. 2018. aasta eelarves see suhe põhitegevuse tuludes vaid 
1%. Eesmärgi saavutamisel avaneb võimalus laenude võtmisega viia ellu enam 
vajalikke investeeringuid. Samuti tulen maksimaalselt ära kasutada Euroopa Liidu ja 
siseriiklikke investeeringutoetusi ning võimalusel kaasata infrastruktuuri rajamiseks 
erainvesteeringuid. 
 
Valla täpsem investeerimise strateegia ja võimekus kaalutakse läbi Lüganuse valla  
eelarvestrateegia koostamisel. 
 

3.2.  Arengukava seire 
 
Lüganuse valla arengukava rakendamine toimub p 2.2 määratletud meetmete ja 
tegevuste ning arengukava lisas 2 kajastatud investeeringute alusel. Konkreetsete 
investeeringute kavandamisel lähtutakse eelarvestrateegiast ja iga-aastaselt 
vallaeelarves toodust. 
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Lüganuse valla arengukava täitmise eest vastutab vallavalitsus. Igal aastal koostab 
valitsus aruande arengukava täitmise kohta eelmisel kalendriaastal ning esitab selle 
majandusaasta aruande koosseisus hiljemalt juunikuuks volikogule. Aruandes 
antakse hinnang arengukavas püstitatud eesmärkide täitmisele, analüüsitakse 
eesmärkide saavutamise tõhusust ja selleks kasutatud abinõude otstarbekohasust. 
 
Arengukava seiret tehakse kolmel tasandil: 
1) Elanike rahulolu/ tagasiside küsitlus – kord aastas (hiljemalt septembris) 

toimub tagasiside ja ettepanekute kogumine vallaelanikelt. Selleks koostatakse 
elektrooniline ankeet, mille abil luuakse võimalus esitada ettepanekuid 
arengukava täiendamiseks. Ettepanekutest lähtuvalt otsustab vallavolikogu 
hiljemalt oktoobris, milliseid täiendusi viiakse arengukavasse sisse. Lisaks 
ettepanekutele uuritakse küsitluse raames ka vallaelanike arvamust valla 
strateegia täitmise osas. 
 

2) Makromajanduslike näitajate hindamine ja võrdlemine valla strateegiliste 
eesmärkide poole liikumise hindamiseks. Näitajaid võrreldakse eelmiste 
aastatega ning ka naaberomavalitsuste ning teiste sarnaste omavalitsustega. 

 
Võimalikud makromajanduslikud näitajad, mida võrreldakse: 

● elanike arvu muutus (absoluutnumber, osakaal) - aastane võrdlus 
(koondhinnang SE1, SE2 ja SE3 kohta); 

● maksumaksjate arvu muutus (absoluutnumber, osakaal) - aastane võrdlus 
(koondhinnang SE1, SE2 ja SE3 kohta); 

● keskmine brutosissetulek elaniku kohta/maksumaksja kohta – aastane võrdlus 
(koondhinnang SE1, SE2 ja SE3 kohta);  

● kvalitatiivne hinnang valla turismisektori arengute kohta – nt, palju on 
lisandunud ettevõtteid (majutuskohti, toitlustuskohti, teenusepakkujaid), palju 
on külastajaid suurüritustel jne; 

● valla põhitegevuse tulemi osakaal põhitegevuse tuludest – aastane võrdlus. 
  
3) Investeeringute ja tegevuste täitmise hindamine – iga-aastaselt koostatakse 

ülevaade investeeringute seisust ehk valla arengukava lisa 2 täitmisest ning nn 
pehmete tegevuste elluviimisest (arengukava p 2.2).  

 
Investeeringute ja tegevuste täitmist mõõdetakse nn valgusfoori meetodil:  

● PUNANE – tegevust pole alustatud. Tegevuse suhtes pole midagi toimunud, 
puuduvad konkreetsed vastutajad, tähtajad ja ressursid. 

● KOLLANE – tegevus on täitmisel (eraldi hinnang, kas plaanipäraselt või 
esineb kõrvalekaldeid). 

● ROHELINE – tegevus on teostatud. 
 
Hindamise järgselt võetakse vajadusel ette korrigeerivaid tegevusi tegevuskava 
tulemuslikuks täitmiseks.  
 
 
 


