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1. Sissejuhatus

Viru-Nigula valla arengukava sihiks on tagada valla elanikele arenev ja turvaline elukeskkond,
stimuleerida ettevõtlust, pakkuda kvaliteetseid avalikke teenuseid ning arendada tihedat koostööd
naabrite, teiste partnerite, investorite ning avalikkusega perioodil 2015-2025, kuhu jääb ka Euroopa
Liidu Struktuurifondide periood 2014-2020. Senine arengukava 2011-2018 muutub kehtetuks käesoleva
dokumendi kinnitamisel. Arengukavaga seondub Viru-Nigula valla eelarvestrateegia. Arengukava on
aluseks riiklike investeeringute, struktuurifondide toetuste ja muude vahendite taotlemisel, rahaliste
kohustuste võtmisel ning valla eesmärkide täitmisel.

Arengukavakoostamisel on lähtutud kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kohaliku omavalitsuse
üksuse finantsjuhtimise seadusest, valla põhimäärusest ja valdkondadest, kus vallal on seaduse järgselt
täita oluline roll.

Samuti on lähtealusena kasutatud seniseid pikaajalisi arengudokumente (valla arengukava perioodiks
2014-2018, üldplaneering, ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ning hallatavate hoonete energiamajanduse ja
kaugkütte arengukavad, jäätmekava ja Vasta Kooli arengukava). Lisaks nimetatutele on arvestatud ka
Selja, Kunda ja Mahu piirkonnas tegutsevate külaseltside ning Viru-Nigula Hariduse Seltsi ja
Spordiklubi arengukavade realiseerumist ning kolmanda sektori edasisi võimalusi kogukonda kaasavate
tegevuste jätkamiseks.

Arengukava sisuks on kohaliku elu erinevate valdkondade praegune olukord ning nende valdkondade
tulevikusuundumused. Arengukava osaks on investeeringute kava. Selles on toodud konkreetsed
investeeringud koos ajakavaga, võimalusel koos maksumuse ja rahastamise allikatega. Eesmärkide
saavutamine nõuab paljudel juhtudel pikemat perioodi, mis väljub käesoleva arengukava raamidest,
paljud tegevused investeeringute kavas kujutavad pidevat protsessi, mille puhul ei ole võimalik
fikseerida tähtaega.

Valla arengukava kavandamise oluliseks aluseks on meeskonna tekkimine ja erinevate kokkulepete
sõlmimine. Selleni jõuti juhtgrupi moodustamise kaudu, kes kaasas huvigrupid ja töötas läbi nende poolt
kogutud ja esitatud infomaterjali arengukava koostamiseks.
Juhtgrupis olid Raido Tetto (vallavanem), Pille Kajar (vallasekretär), Guido Reimer (abivallavanem),
Marit Laast (keskkonnaspetsialist), Ülle Viller (Vasta Kooli direktor), Arvi Paaver (vallavalitsuse liige),
Kaja Sander (sotsiaalosakonna juhataja), Ene Ehrenpreis (arendusspetsialist, arengukava koostamise
koordinaator)
Juhtgrupi ülesandeks oli:
 Protsessi koordineerimine ja järelevalve arengukava koostamise üle;
 Protsessi käigus võimalike muutuste üle otsustamine;
 Protsessi käigus tehtud ettepanekute vastuvõtmine ja kinnitamine enne avalikustamist;
 Protsessi käigus tekkinud probleemide lahendamine ning seisukoha võtmine võtmeküsimustes



Viru-Nigula valla arengukava 2015-2025

4

Valdkondade arengu kavandamiseks moodustati töörühmad:
 Viru-Nigula valla juhtimine, rahastamine, haldusreform, ajaleht, koostööpartnerid- vastutajad Raido

Tetto, Pille Kajar
 Elukeskkond (maakasutus, planeeringud, elamumajandus, jäätmekäitlus, haljastus, heakord,

välisvalgustus, veevarustus, kanalisatsioon, soojavarustus, teed, tänavad, side, internet,
elektrivarustus, ühistransport, rakendatud lisateenused) – vastutajad Guido Reimer, Marit Laast

 Ettevõtluskeskkond, sh ettevõtlus ja tööhõive – vastutaja Arvi Paaver
 Haridus (alus, üld, kutse, kõrgharidus) – vastutaja Ülle Viller
 Sotsiaalne heaolu (sotsiaalhoolekanne, tervishoid, turvalisus) – vastutaja Kaja Sander
 Kultuur, sport, noorsootöö ja kodanikuühiskond - vastutaja Ene Ehrenpreis

Viru-Nigula valla arengukava viiakse ellu valla eelarvest vahendite eraldamise, riigi toetuste ja
investeeringute rakendamise, erasektori ja kolmanda sektori rahastamise, välisriikide ja rahvusvaheliste
organisatsioonide investeeringute kaasamisega ning osalemisega koostööprogrammides. Iga-aastast
kulude kavandamist määrab aasta jooksul saadavate eelarveväliste vahendite maht. Mitmete sisuliste
tegevuste täitmine ei eelda täiendavate rahaliste ega muude ressursside eraldamist vaid prioriteetide
muutmist või töö efektiivsuse suurendamist.

Riigieelarvest, struktuurifondidest ja muudest allikatest eraldatud summad on teada vaid lähituleviku
kohta, mistõttu ei ole täpset eelarvet pikemaks perioodiks võimalik planeerida. Kaugema perioodi jaoks
planeeritud summad on seetõttu hinnangulised ning need vaadatakse üle seire käigus igal aastal või
täpsustatakse hangetega.

Investeeringute tegemine sõltub kaasfinantseerimisest. Kavandatud projektide jaoks rahastamise
leidmisel tuleb nende omafinantseering tagada valla eelarvest.
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2. Viru-Nigula valla arengukava 2011-2018 täitmine

2014. aasta lõpuks on Viru-Nigula valla arengutegevuse tulemusena saavutatud järgmist:

 Toimiv organisatsioon;
 Tasakaalus eelarve;
 Osaliselt kaasajastatud töökeskkond;
 Kasutusel ajakohane infotehnoloogia;
 Ellu viidud avalike teenuste kvaliteeti parandavaid projekte erinevate toetusprogrammide kaudu

(EL, LEADER);
 Koostöö erinevatel tasanditel – naabervallad (MTÜ Partnerid, ühine kultuuri- ja arengukomisjon

Kunda linnaga, Lääne- Viru Omavalitsuste Liit, rahvusvahelisel tasandil sõprusvallad);
 Maareform lõppjärgus;
 Rekonstrueeritud vee-, kanalisatsiooni ja soojustrassid Viru-Nigula alevikus;
 Osaliselt rekonstrueeritud Vasta ja Pada küla ühisveevärgisüsteem;
 Ühisvee-värgi ja kanalisatsiooni arengukavas seatud eesmärkidest enamus täidetud;
 Rakendunud osaliselt soojamajanduse arengukava;
 Remonditud 2 silda, 28 km valla teid;
 Vald osaleb hajaasustuse programmis;
 Ehitatud kergliiklustee Viru-Nigula alevikust Vasta Koolini;
 Osaliselt rekonstrueeritud tänavavalgustus Viru-Nigula alevikus;
 Osaliselt välja ehitatud tänavavalgustus kergliiklustee ääres;
 Heakorrastatud avalikud alad, sh osaliselt restaureeritud Vasta park;
 Rajatud alus laste mängu- ja liikumisväljakule Vasta Kooli juures;
 Rakendunud jäätmekava;
 Vald osaleb Lääne-Virumaa Jäätmekeskuse tegevuses;
 Hangitud konteinerid ja korraldatud jäätmevedu kolmes tiheasustusega piirkonnas;
 Korraldatud vanapaberi kogumise aktsioone Vasta Koolis säästliku eluviisi juurutamiseks;
 Tagatud ühistransport lähimate tõmbekeskuste Kunda ja Rakverega;
 Korraldatud õpilastransport;
 Lasteaias kvalifitseeritud personal;
 Võetud tööle koolipsühholoog;
 Rakendatud arenguvestluste ja sisehindamissüsteem koolis ja lasteaias;
 Rakendatud tugisüsteemid erivajadustega õpilastele koolis;
 Loodud huviringid lastele ja noortele;
 Tehtud investeeringuid valla kultuuriobjektidesse – Viru-Nigula Raamatukogu ja Rahvamaja;
 Säilinud pikad traditsioonid (Viru-Nigula laat);
 Aktiviseerunud kodanikuühiskond – tegutseb 26 mittetulundusühingut;
 Seltside poolt tehtud investeeringuid kogukonna objektidesse: EELK Viru-Nigula Kogudus- Viru-

Nigula kiriku elektrisüsteem ja vitraažaken; Vasta Kooli Sõbrad– Viru-Nigula Noortekeskus; Viru-
Nigula Hariduse Selts– Viru-Nigula pastoraadi fassaad ja Viru-Nigula Hariduse Seltsi ruumid; Viru-
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Nigula Spordiklubi– jõusaal, multifunktsionaalne pallimänguväljak, Mahu Külaselts– Külaseltsi
maja ja võrgukuuride restaureerimine Mahu sadamas, Kunda Külaselts– Kunda Külaseltsi maja
koos kõrvalhoonetega, Selja Külaselts– Selja Külaseltsi maja, Aasukalda Priitahtlik
Päästekomando– depooruumid vanas masuudihoidlas;

 Osaletud heakorrakonkursil “Kaunis kodu”;
 Parandatud Viru-Nigula saunateenuse kvaliteeti;
 Rakendatud sotsiaalhoolekandeteenuseid- sotsiaaltransport, sotsiaalkorterid, turvakorter ja

koduteenus;
 Tagatud stabiilne tervisehoiuteenus– perearstipunkt säilinud, korraldatud regulaarne pereõe

vastuvõtt ja meditsiiniline kontroll koolile ning lasteaiale;
 Rakendunud koduõendusteenus;
 Viru-Nigula vald on üks Rakvere Haigla osanikest;
 Loodud üksikud naabrivalvepiirkonnad;
 Loodud kohalik päästeüksus Aasukalda Priitahtlik Päästekomando;
 Tagatud korrakaitse Kunda konstaablipunkti ja politseipatrulli poolt.
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3. Viru-Nigula valla hetkeolukord ja arengusuundumused

Viru-Nigula vald asub Lääne-Viru maakonnas, Soome lahe
kaldal. Valla pindala on 235,4 km², mis moodustab umbes poole
ajaloolise Viru-Nigula kihelkonna suurusest. Tänapäeva Viru-
Nigula valla naabriteks on järgmised omavalitsused: Aseri,
Sonda, Rägavere, Sõmeru, Haljala ja Vihula vallad ning Kunda
linn. Viru-Nigula valla kaguosas kulgeb Tallinn-Narva maantee.
Seda ühendab Kunda linnaga valda loode-kagusuunas läbiv
Põdruse-Kunda-Pada maantee.

Raudteedest asub valla loodeosas Kunda - Rakvere kaubaraudtee haru. Tapa-Narva raudtee jääb
vallapiirist 3 km lõunasse. Valla keskuseks on Viru-Nigula alevik, mis asub Tallinn-Narva maanteest 2
km põhja suunas. Viru-Nigulast Rakveresse on 25 km, Tallinna 120 km, Narva 95 km, Jõhvi 45 km ja
Kundasse 11 km.

Viru-Nigula vald asub alal, mida muinasajal tunti Maumi (Mahu) kihelkonnana. Vallakeskuseks olev
Viru-Nigula kandis tol ajal Hageda ehk Akedolae (1241) nime. Viru-Nigula nimi võeti kasutusele siinse
kiriku kaitsepühaku Nikolause järgi.

Juriidiliste üksustena loodi talurahva kogukonnad (vallad) Eestimaal 1816. aasta talurahva seaduse
alusel. Loodud organite peaülesandeks oli talurahva vaos hoidmine. Võim oli endiselt mõisnike käes
ning talurahval puudus võimalus kohalikku elu edendada. Alates 1866. aastast muudeti vallad riiklikeks
haldusüksusteks. Valdade suurus sõltus peamiselt meeshingede arvust (vähemalt 200 meeshinge vallas
andis õiguse omaette asju ajada). Nii ulatus Eesti valdade arv sel ajal 1000 ligi. Hiljem vähendati
valdade arvu, arvestades peamiselt ühendusteede kaugust valla ühest servast teise. 1899. aastaks oli
valdu alles 387. Sel aastal toimunud talurahvaasutuste reformi tulemusena muudeti asjaajamine
venekeelseks ning piirati tunduvalt omavalitsuste õigusi. Alles pärast 1917. aastat hakati
vallavolikogusid demokraatlikult valima ja vallad hakkasid haldama ka mõisamaid. 1918. aastal algas
Eesti omariikluse ülesehitamine, vana haldusvõrk ei rahuldanud enam riigi vajadusi. 1934. aastal alustati
valdade reorganiseerimist uuenenud keskuste võrgustikust lähtuvalt. 1939. aastal teostatud reformi järel
jäi 365-st tol ajal eksisteerinud väikevallast järele 248 (nüüdispiires 355-st 238). Praeguse Viru-Nigula
valla alal paiknesid siis osaliselt või täielikult Mahu, Kunda-Malla, Varangu ja Pada vallad.

1940. aasta II poolel võõra võimu poolt moodustatud vallad ei esindanud kohaliku elanikkonna huve,
vaid lähtusid võõrvõimu ideoloogiast. Regionaalne juhtimine toimus Nõukogude Liidu reeglite järgi ja
olulise osa sotsiaalprobleemide lahendamisest kandsid ettevõtted. 1945. aastal mitmete valdade tegevus
lõppes kas osaliselt või täielikult, kuna moodustati külanõukogud. Nii loodi ka Viru-Nigula külanõukogu
1945. aastal. Mahu vald säilis siiski kuni 1950. aasta haldusreformini. Hiljem Viru-Nigula külanõukogu
piirid muutusid korduvalt. 1970-ndate alguses liideti juurde Kunda külanõukogu.

12. detsembril 1991. aastal anti Viru-Nigula külanõukogule taas valla staatus. Valla ees seisis ülesanne
üles ehitada tugev omavalitsus, teostada riiklik maareform ja osaleda omandireformis. Viru-Nigula vald
on pärast asutamist toiminud stabiilse struktuuriüksusena, ning lahendanud edukalt omavalitsuse
ülesandeid, sealhulgas viinud peaaegu lõpule maareformi oma territooriumil. Vallavanemaks on olnud
Ain Tiivas, Riho Tell, Raivo Heinmets, Ervins Veitsurs ja alates 2015. aastast Raido Tetto.

Joonis 1 Viru-Nigula valla asend
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3.1.Rahvastik ja asustus

3.1.1. Rahvastik

Viru-Nigula vald on rahvaarvult üks väiksemaid omavalitsusi Lääne-Virumaal.
Viru-Nigula vallas elas 1. jaanuari 2015 seisuga 1288 inimest. Rahvastiku keskmine tihedus on 5,50
in/km². Arvestades, et neljandik valla elanikest elab keskuses, on ülejäänud osa vallast väga hõredalt
asustatud.
Elanike arv vallas on vähenenud võrreldes 2005. aastaga 11,4%  ehk 164 inimese võrra. Inimeste arvu on
vähendanud nii negatiivne rändesaldo kui ka sündivust ületav suremus. Väljaränne on eelkõige tingitud
töökohtade kadumisest maal ja noorte siirdumisest linnadesse ning välismaale. Viimased 5 aastat on
elanike arv püsinud suhteliselt stabiilsena (vt joon 2).

Seisuga 01.01. 2015. oli Viru-Nigula vallas elanikke 1288, neist Viru-Nigula alevikus 311 (24,15%),
külades 977 (75,85%); neist mehi 686 (53,26%) ja naisi 602 (46,74%).

Joonis 3 Viru-Nigula valla rahvastiku püramiid seisuga 01.01.2015 (Allikas Pereregister)

Joonis 2 Viru-Nigula valla rahvaarv 2005-2015. (Allikas Pereregister seisuga 01.01.2015)
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Rahvastiku vanuseline koosseis on iseloomuliku „hüppega” 25-29 aastaste seas, mis ühtib 1990-ndate
aastate suure sündivuse lainega (vt joon 3). Võrreldes Eesti keskmisega on valla rahvastikus rohkem
vanemaealisi inimesi.

Tabel 1 Viru-Nigula valla  rahvastik vanusegrupiti seisuga 01.01.2015 (Allikas Pereregister)
0 - 6 7-18 19-35 36-64 65 +
Arv % Arv % Arv % Arv % Arv %

Mehi(686) 53,26% 47 3,65 80 6,21 142 11,02 311 24,15 106 8,23
Naisi (602) 46,74% 35 2,72 64 4,97 115 8,93 216 16,77 172 13,35
Kokku 82 6,37 144 11,18 257 19,95 527 40,92 278 21,58

Elanike vanuseline struktuur vallas on ligilähedane Lääne-Virumaa keskmisele. Vallas tervikuna on
tegemist hetkel elujõulise rahvastikuga. Tabeli 1 järgi moodustab tööeast nooremate vanusegrupp
17,55%, tööealiste grupp 60,87% ja pensioniealiste 21,58% kogu rahvastikust.

Tabel 2 Viru-Nigula valla elanike loomulik iive aastatel 2000-2014* (Allikas Pereregister)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sünnid 21 8 20 12 20 11 15 11 23 15 16 10 12 11 8
Surmad 20 21 23 15 26 18 10 23 16 24 24 17 22 13 14
Loomulik
iive

1 -13 -3 -3 -6 -7 5 -12 7 -9 -8 -7 -10 -2 -6

Tabeli 2 andmetel sündis Viru-Nigula vallas 2014. aastal 8 inimest ja suri 14 inimest. See on 15 aasta
lõikes sündide arvult madalaim ja suremuselt keskmine näitaja.

Tabel 3 Viru-Nigula valla rändesaldo 2010-2014 aastatel (Allikas Pereregister)
2010 2011 2012 2013 2014

Sisseränne 20 46 37 60 54
Väljaränne 34 34 35 55 53

Saldo -14 12 2 5 1

Rändesaldo aluseks on rahvastikuregistri andmed. Nii registreeritud sisse- kui väljarändude arv on
viimase kahe aasta jooksul märgatavalt suurenenud. See võib olla põhjustatud erinevatest omavalitsustes
pakutavatest sissekirjutusega seotud soodustustest. Tabel 3 järgi on pärast 2010. aastat rändesaldo olnud
pidevalt positiivne. Viie viimase aastaga on valda sisse registreeritud 217 inimest, sh 99 naist ja 118
meest. Välja on registreeritud sama ajaga 211 inimest, sealhulgas 112 naist ja 99 meest. Vanuseliselt on
sissekirjutanute seas kuni 18 aastaseid isikuid 25%, väljakirjutajate seas 20%, 18-63 aastaste osakaal
vastavalt sisse 67% ja välja 74%.
Valdav enamus liikumisi on toimunud maakonna piires: saabunud kokku 113 inimest ja lahkunud 104,
inimest. Välismaalt saabunute ja sinna minejate vahekord on tasakaalus: 28-29. Rändele kõige
tugevamat survet on avaldanud Tallinn, kust on saabunud viie aasta jooksul 25 ja kuhu on lahkunud
sama aja jooksul 46 inimest.

Ülalpeetavate määra näitab arv, mis saadakse kui jagatakse kuni 14-aastaste ning vähemalt 65-aastaste
inimeste arv tööealiste ehk 15-64-aastaste arvuga ja korrutatakse tulemus sajaga. Sisuliselt näitab see,
mitu mittetööeas inimest on 100 tööealise inimese kohta (ehk mitut inimest peab üleval 100 tööealist).
Viru-Nigula vallas on vastavate gruppide suurused seisuga 01.01.2015 järgmised:
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0-14 aastased 180
15-64 aastased 830
65 aastased ja vanemad 278
Viru-Nigula valla ülalpeetavate määr on 55,18%, mis ületab õige vähe maakonna keskmist 54,99%.
Pensioniealiste osakaal valla rahvastikust on 21,58%. Ülalpeetavate arv vallas on aasta-aastalt kasvanud.
Statistikaameti andmeil on see olnud maksimaalselt 23,3% aastal 2009 ja väikseim vaid enne 2005.
aastat. Tööealiste osakaal kogu rahvastikust on 64,41%.

Tööturusurve indeks Viru-Nigula vallas 2015. aasta alguse seisuga statistikaameti andmetel on võrdne
Eesti keskmisega (0,72). See tähendab, et iga 100 tööturult lahkuja (55-64 aastased) kohta tuleb vallas 72
tööturule sisenejat (5-14 aastased). See näitaja on pidevas languse tendentsis.

3.1.2.Asustus

Viru-Nigula vald on tüüpiline maaomavalitsus, kus hajali asuvate külade elanikud käivad tööl
ettevõtetes lähemal ja kaugemal. Valla keskuses, Kunda linna lähiümbruses, aga ka stabiilset tööd
pakkuva põllumajandustootmisega külades on tööealisi ja noori võrreldes teiste paikkondadega rohkem.
Mitmed kaugemad piirkonnad on kujunenud vanemaealiste elanikega küladeks, rannaäärsete külade
elanikkond suureneb tänu suvekodude omanikele.

Alates 2012. aastast on valla territooriumil 36 asustusüksust: üks alevik ja 35 küla. Suuremateks 50 kuni
100 inimesega küladeks on Koila, Malla, Ojaküla, Pada ja Selja. 26 külas on elanikke 10-50. Alla 10
elanikuga külasid on 4 (Kiviküla, Marinu, Pärna ja Toomika)

Tabel 4 Elanike arv Viru-Nigula valla külades seisuga 01.01.2015 (Allikas Pereregister).
Alevik/küla Elanike

arv
Alevik/küla Elanike

arv
Alevik/ küla Elanike

arv
Aasukalda 26 Linnuse 47 Samma 34
Iila 13 Mahu 38 Selja 56
Kabeli 22 Malla 66 Siberi 22
Kaliküla 23 Marinu 3 Simunamäe 14
Kanguristi 46 Metsavälja 22 Toomika 9
Kiviküla 8 Nugeri 12 Unukse 37
Koila 56 Ojaküla 74 Varudi 22
Kunda 24 Paasküla 12 Vasta 44
Kurna 19 Pada 60 Villavere 18
Kutsala 16 Pada-Aruküla 11 Viru-Nigula 311
Kuura 16 Pikaristi 21 Võrkla 29
Letipea 20 Pärna 2 Kokku 1288

Viru-Nigula valla keskus, kus elab 311 inimest, on hea kättesaadavusega tõmbekeskuseks esmatarbe
toidukaupade kättesaadavuse, postiteenuse ning tervisekontrolli seisukohalt suuremale osale valla
elanikest. Samuti pakub keskus haridusalast, sotsiaalset ja kultuurilist teenindust. Töökohtade ja teenuste
järkjärguline koondumine suuremate keskuste juurde on mõjutanud elanike arvu ja koosseisu külades
ning kujundanud välja uued tagamaad tõmbekeskustele. Nii võib praegu Viru-Nigula vallas eristada laias
laastus kolme paikkonda, millised kasutavad teenuste kättesaamiseks enam-vähem samu keskusi (vt joon
4).



Viru-Nigula valla arengukava 2015-2025

11

Kunda e. linnalähedane kant* (Selja, Kaliküla, Kiviküla,
Paasküla, Marinu, Ojaküla, Kabeli, Linnuse, Siberi ja Kunda
külad) kokku 291 inimest. Piirkonna küladest on alates aastast
2005 lahkunud 35 inimest, mis on suuresti seotud kohaliku
põllumajandusühistu likvideerimisega. Kant asub Kunda linnast
läänes. Esmatasandi tõmbekeskustena töötab piirkonnas kaks
seltsimaja. Neid haldavad Selja ja Kunda Külaseltsid. Seltsid
pakuvad teenuseid eelkõige igapäevaelu ja ettevõtluse
edendamisel, aga ka sotsiaal-, kultuuri-, ja noorsootöö ning
kuriteoennetuse valdkondades. Külaseltsid on aktiivse suhtlemise

ja kooskäimise ergutajaks, abivajajate märkajaks ning ühisettevõtmiste algatajaks. Piirkonnas puuduvad
kohalikud kaubandusvõrgu teenused. Seetõttu tarbitakse esmatarbeteenuseid Kunda linnas, mis on
piirkonnale logistiliselt lähimaks tõmbekeskuseks. Tänu koolitranspordi olemasolule saavad lapsed
põhikoolis käia valla koolis. Viru-Nigula Rahvamaja korraldab Kunda Külaseltsi majas lasteringi tööd.

Põdruse-Kunda-Pada maantee, mis ühendab kanti Kunda linna ning Rakverega, võimaldab elanikel osa
saada teise taseme teenustest maakonnakeskuses. Tuntakse muret halbade ühistranspordi tingimuste
pärast, mistõttu mitmeid esmatarbeteenuseid vahendab eakatele Viru-Nigula valla sotsiaalosakond.

Piirkonnal on potentsiaali turismisihtkohana, aga ka tootmistegevuse arendamiseks tänu ala läbivatele
suurtele magistraalidele ja Rakvere-Kunda raudteeharule. Siin on nii lubjakivi- kui liivakarjääre.

Malla e. ääremaaline kant* (Iila, Kuura, Kutsala, Letipea, Malla, Simunamäe, Villavere külad), kokku
163 inimest. Elanikkond on olnud suhteliselt stabiilne - alates aastast 2005 on külades inimeste arv
vähenenud 22 võrra. Külade grupp külgneb Kunda sadama ja linna idapoolse tööstusalaga, olles
endisaegse piiritsooni ja riigimetsade tõttu hõredalt asustatud. Ettevõtlus on põllumajandusreformi järel
hääbunud. Tööealised on seotud eraettevõtlusega kaugtööl või töökohtadega vallast väljaspool.

Piirkonnas on kehtestatud haruldaste taimede säilimiseks maastikukaitseala ning lindude turvalise rände
soodustamiseks linnukaitseala. Muinsuskaitseobjektide rohkus seab omalt poolt piiranguid
majandustegevusele. Külade asukad on kas aktiivsest tööelust väljunud eakad inimesed või maaelu
hindavad noored ettevõtlikud pered, kes suudavad toime tulla logistiliselt keerukates tingimustes.
Rannaäärne meelitab suvitajaid, mistõttu seal käib vilgas elamuehitus.

2015. aastal loodi MTÜ Ehalkivi Ring - selts, mis tegeleb Letipea külas kohaliku ettevõtluse, heakorra,
turvalisuse kõrval ka valla turismialase maine tõstmisega. MTÜ eesmärgiks on kujundada kohalik
tundlik külastuskeskkond elanike ja turistide huvisid arvestavalt ning arendada välja paigale ainuomased
teenused. Need tõstaksid külaelu turvalisust, suurendaksid külastajate arvu ja lisaksid vallale turismialast
tuntust. Esmatarbeteenused majandus- ja olmevaldkonnas on kättesaadaval kas Kundas või Viru-
Nigulas, kõrgema taseme teenused Rakveres.

Joonis 4 Viru-Nigula valla kandid
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Piirkonna potentsiaal on turismi ja majutusteenuse väljaarendamises, milleks pakub võimalusi kaunis
loodus ja erakapitali abil arendatav külastuskeskus Malla mõisas. Samuti on infrastruktuuri paranemisel
võimalik juurde saada noori aktiivseid elanikke.

Murekohaks on halb teede seisukord ja ühistranspordi puudumine Letipea, Iila ja Kuura külades.
Ehalkivi juurdepääs oleks vaja varustada suunaviitade ja parkimisplatsiga, et tagada objekti  külastamine
külaelu häirimata ning anda hoogu turismiettevõtlusele piirkonnas.

Viru-Nigula e. maaline keskuskant* (Aasukalda, Kanguristi, Koila, Kurna, Mahu, Metsavälja, Nugeri,
Pada-Aruküla, Pada, Pikaristi, Pärna, Samma, Toomika, Tüükri, Unukse, Varudi, Vasta, Võrkla külad ja
Viru-Nigula alevik) kokku 834 inimest. Alates aastast 2005 on elanike arv piirkonnas vähenenud 107
inimese võrra, sealhulgas 50 keskasula arvel.

Endise kihelkonna- ja kolhoosikeskusena on piirkonnas rohkem elanikke võrreldes äärealadega.
Esmatarbeteenused toiduainete ja perearstiteenuse näol on saadaval koha peal, pangateenust osutab
pangabuss, postiteenust pakutakse frantsiisikontori kaudu toidukaupluses. Töötab saun, juuksuri
töökoda. On olemas lasteaed ja Vasta Kool pakub põhiharidust. Lisaks saab kasutada raamatukogu ja
spordisaali teenust. Tegutseb rahvamaja ja muuseum. Kandis toimib aktiivne kodanikuühenduste
võrgustik, sh vabatahtlik päästekomando. Osaliselt asuvad esimese taseme teenused vallast väljaspool,
näiteks kütusetanklad Rakveres, Kundas ja Koogus). Teise taseme teenused (majapidamis- ehitus- ja
tarbekaubad, apteegiteenus) asuvad Rakveres, Kundas ja Aseris. Kolmanda taseme teenuseid (kõrgema
taseme arstiabi, õigusabi) saadakse Rakverest, Tallinnast, Tartust, osaliselt ka Jõhvist.

Piirkonna potentsiaaliks on põllumajandustootmine, puidutöötlemise laiendamine, puhkemajanduse
arendamine. Mahu külas on välja arendamata endine sadam ja rannaala. Muuseumi ja mõisakooli näol
on võimalus välja arendada multifunktsionaalne haridus-, kultuuri- ja külastuskeskus. Koostöös
vabaühendustega on võimalus edendada kohalikku kultuuri- ja spordielu.

Järeldused:
Alates 2005. aastast on rahva arv vähenenud 164 inimese võrra, kusjuures enim on lahkutud Viru-Nigula
kandist. Osaliselt on see seotud töökohtade kadumisega, osaliselt elanikkonna loomuliku vähenemisega.
Paralleelselt rahvastiku vähenemisega toimub ka rahvastiku keskmise vanuse kasv. Väheneva 0-19
aastaste ning tööealiste (20-65 aastased) vanusegrupi taustal on kasvanud pensioniealiste osakaal ning
tõusnud selle vanusegrupi arvukus. Sellised arengud loovad täiendavat survet ühelt poolt tegevusteks
noorema generatsiooni paremaks lõimimiseks kodukohaga, kuid teisalt ka uute võimaluste leidmiseks
vanematele inimestele piirkonna elus kaasalöömiseks ning tööturul osalemiseks. Et vähendada tööealise
elanikkonna lahkumist vallast ja suurendada valla atraktiivsust elukohana tuleb tegeleda uute töökohtade
loomisega ning elukeskkonna kvaliteedi parandamisega.

Stabiilsemad on kandid, mis on asustatud vanema ja paiksema elanikkonnaga. Samuti suvituspiirkonnad,
kuhu on tehtud sisseregistreerimine maksusoodustuse ning hajaasustuse programmiga pakutavate
võimaluste ärakasutamise eesmärgil.
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Viru-Nigula valla arengu aluseks on erinevate piirkondade tasakaalustatud ja üksteist täiendav areng,
koostöö naaberomavalitsuste ning teiste partneritega, kodanikuühenduste aktiviseerimine.
Nimetatud kandid täidavad Viru-Nigula vallas vaid esmatasandi mõjupiirkondade funktsioone. Teine
tasand (kütusetanklad, majapidamis- ja ehitustarbed, apteegiteenus) on valikuliselt kättesaadav Kundas,
Koogus, Rakveres ja Aseris. Kolmas tasand (mitmesugused ametid, juriidiline nõustamine ja kõrgema
taseme arstiabi, pangateenus ja haridus) Rakveres, Tallinnas, Tartus ja Jõhvis.

Tööealise elanikkonna lahkumise vähendamiseks ja valla atraktiivsuse suurendamiseks elukohana tuleb
tegeleda uute töökohtade loomise ning elukeskkonna kvaliteedi parandamisega. Selleks tuleb pöörata
tähelepanu transporditingimuste parandamisele ühendusteks lähimate keskustega (korraldatud transpordi
sageduse tõstmine, vajadusel korraldatud transport tellimuse alusel), esmatarbekaupade kättesaadavuse
tagamisele (kauplusauto teenus ääremaal) ning kodanikeühenduste kaasamisele kogukonnal baseeruvate
teenuste arendamisele (lastehoid, turvalisus, kultuuriteenus ja huvitegevus).
Elanike tervise edendamiseks on vaja rajada enam külastatavatesse piirkondadesse spordiplatse (Vasta
mõisa minispordiväljak, Mahu rannavolle plats jms) ning paigaldada avalikele liikumisaladele igale eale
sobivaid  treeningvahendeid.

* MAAKONNA SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR 2009-2015
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3.2 Juhtimine ja arengu rahastamine

Viru-Nigula vallavalitsus ja vallavolikogu teostavad kohalikele elanikele suunatud avalikke teenuseid ja
korraldavad kohaliku elu arengut koostöös naaberomavalitsuste, kolmanda sektori ja ettevõtjatega.
Kohaliku omavalitsuse ülesanne on tagada võimalikult stabiilne ja tasakaalukas areng igas
eluvaldkonnas. Eduka tegutsemise aluseks on kohalike olude hea tundmine ja oskus teha valikuid.
oluliste ja vähemoluliste tegevuste vahel. Toetudes heale orienteerumisvõimele poliitikas ja teistes
majandusvaldkondades saab tegevust ratsionaalselt planeerida ja anda sellest ülevaadet valla elanikele.
Juhtkonna ülesanded on järgmised:
riiklike ülesannete täitmine, seaduste elluviimine, toetuste, fondide jagamine jm
 kohalike huvide ühendamine, keskvalitsuse ja avalikkuse teavitamine vallas toimuvast,

mainekujundus
 valla vara majandamine sh allasutuste haldamine, maakasutuse jälgimine
 erinevate tegevuste reguleerimine

Viru-Nigula vallavolikogu on järgmise struktuuriga:
Volikogu esimees
Volikogu aseesimees
Volikogus on kokku 11 liiget

Moodustatud on 5 alalist komisjoni:
 eelarvekomisjon
 arengukomisjon
 haridus- ja kultuurikomisjon
 sotsiaalkomisjon
 revisjonikomisjon

Viru-Nigula vallavalitsus on 5-liikmeline: vallavanem ja 4 vallavalitsuse liiget.
Valla haldusaparaati kuuluvad järgmised ametnikud: vallavanem, abivallavanem, vallasekretär, sekretär-
registripidaja, ehitusspetsialist, arendusspetsialist, keskkonnaspetsialist, sotsiaalosakonna juhataja,
sotsiaalhoolekande töötaja.
Lepingu alusel töötavad vallas maakorraldaja, pearaamatupidaja, ja raamatupidaja

Vallavalitsusel on 4 allasutust:
Vasta Kool
Viru-Nigula Rahvamaja
Viru-Nigula Raamatukogu
Viru-Nigula Koduloomuuseum

Allasutuste majandamise aluseks on valla eelarve. Eelarve koosneb ühe eelarveaasta tasakaalustatud
tuludest ja kuludest. Eelarve maht oleneb valla ette seatud ülesannetest ja selleks eraldatud vahenditest.
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Põhilised tuluallikad on laekumised maksudest, kaupade ja teenuste müügist, rahalised toetused, laenud
ja intressid, allasutuste omatulud ja muud laekumised. Viru-Nigula valla allaasutuste raamatupidamine
on tsentraliseeritud ja seda teostatakse valla raamatupidamise kaudu.

Viru-Nigula valla 2014. aasta põhitegevuse tulud olid kokku 1349 tuhat eurot, põhitegevuse kulud 1298
tuhat eurot, investeerimistegevus kokku oli 77 tuhat eurot, finantseerimistegevus kokku 26 tuhat eurot.
Viru-Nigula valla põhitegevuse tulud sõltuvad füüsilise isiku tulumaksust, maamaksust, riigieelarvest
eraldatavast toetustest ja teistest toetusprogrammidest. Mahukamad eraldised põhitegevuse osas on
eraldised haridusele.

Täpsemalt eelarveliste vahendite kasutamise kohta annab ülevaate Viru-Nigula valla eelarvestrateegia

Üldiselt on valla poolt tehtud investeeringud viimastel aastatel avanenud toetusfondide toel märgatavalt
suurenenud. Nende arvel on rekonstrueeritud Viru-Nigula aleviku soojus-, vee- ja kanalisatsioonitrassid.
Nimetatud projektide elluviimiseks on vald võtnud pikaajalisi laene SEB Pangast ja KIKist. KIKiga
sõlmitud lepingu tingimuste kohaselt peab põhitegevuse tulem katma laenud ja intressid.

Tabel 5 Viru-Nigula valla laenude tagasimakse tähtajad seisuga detsember 2014
Saadud laenud Laenu andja Lõpptähtaeg Laenusumma

eurodes
Tasumata seisuga
31.12.2014

Vee- ja kanalisatsioonitrassid KIK 27.08 2032 360 252,00 360252,00
Lasteaia renoveerimine Swedbank AS 09.06.2015 95 867,00 11 404,90
Keskküttetrasside renoveerimine AS Seb Pank 15.06.2020 120 000,00 108 310,19
Liising Swedbank AS 15.05.2015 1223,17
Liising AS Seb Pank 24.09.2017 6 329,04
Kokku 481 190,26

Valla elu kajastatakse ajalehes Viru-Nigula Teataja, mida vald annab välja 1 kord kuus.
Valla kodulehekülg asub aadressil http://www.viru-nigula.ee.

Viru-Nigula vallal on välja kujunenud tihedad sidemed Sõmeru, Rakvere, Haljala ja Vinni valla ning
Kunda linnaga LEADER tegevusgrupi MTÜ Partnerid koosseisus. Möödunud rahastusperioodide
jooksul teostati arvukalt investeeringuid erinevates valdkondades. Tuginedes partnerlusele kolmanda

Joonis 5 Põhikulude jaotus valdkondade lõikes 2014. aasta vallaeelarves
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sektoriga korraldati  mitmeid kohalikku elu arendavaid ettevõtmisi. 2015. aastal töötati ühiselt välja
tegevusgrupi uus arengustrateegia Euroopa Liidu järgnevaks rahastusperioodiks.

Viru-Nigula vald kuulub Lääne-Viru Omavalitsuste Liitu (VIROL), osaleb MTÜ Lääne-Viru
Jäätmekeskuse, MTÜ Rakvere Haigla, MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühingu ja MTÜ Viru-Nigula Valla
Toetusgrupi tegevuses. Koos Kunda linnaga on moodustatud ühine arengu ja kultuuri komisjon.

Viru-Nigula vallal on kaks sõprusvalda väljaspool vabariiki: 10-st vallast koosnev 8000 elanikuga
piirkond Amt Grosser Plöner See Schleswig-Holsteini Liidumaal Plöni maakonnas Saksamaal ja ligi
2500 elanikuga 500 km2 suurune Karvia vald Kesk Soomes. Sõprussidemed on kestnud alates 1992.
aastast.

Järeldused:
Vaatamata rahvastiku pidevale vähenemisele tuleb vallal tagada oma elanikele kvaliteetne ja kaasaja
nõuetele vastav teenuste tase ning infrastruktuuri võrgustik kvaliteetses elukeskkonnas. Eelkõige tuleb
arvestada asjaoluga, et vanemaealiste osakaal suureneb pidevalt, mis toob kaasa vajaduse enamate
avalike teenuste järele väheneva maksubaasi tingimustes.

Et teenuste hinnad tulevikus tõusevad veelgi, on majanduslikult otstarbekas kuni laenukoormuse
vähenemiseni tegeleda vaid valdkondadega, mis on vältimatud normaalseks eluks.

Suuremate investeeringute jaoks tuleb vajadusel ja soodsatel tingimustel kasutada taas laenuvahendeid.
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3.3 Ettevõtlus ja tööhõive

Esmakannete järgi on alates 1996. aastast Viru-Nigula vallas registreeritud 271 ettevõtet.
Registreeringute järgi olid kõige aktiivsem ettevõtete loomise aeg aastatel 1997, 1999 ja 2009.

2015. aasta maikuu andmetel on Viru-Nigula vallas registreeritud 160 ettevõtet, sh 1 sihtasutus, 1
aktsiaselts, 70 osaühingut, 62 FIE-d ja 26 MTÜ-d. Neist 4 osaühingut ja 1 MTÜ on likvideerimisel.
Registreeritud ettevõtted on reeglina väikesed kuni 10 inimesega. 10-50 töötajaga on vaid üks ettevõte.
Aktiivseid ettevõtteid, kellel on 2013. aasta majandusaasta aruanne esitatud, on sama seisuga 67*.
Aruandekohustuslikest ettevõtetest 14 on loodud 2014. ja 2015. aastal.

Tabel 6 Ülevaade ettevõtetest Viru-Nigula vallas (Äriregister mai 2015)
Registrisse kantud 2013. aasta aruanne

esitamata
Likvideerimisel

Sihtasutus 1
Aktsiaseltsid 1
Osaühingud 70 9 4
Mittetulundusühingud 26 3 1

* Tabel ei anna ülevaadet FIE-de tegevusaktiivsuse kohta.

Ettevõtete põhitegevusala majandussektori järgi põllumajanduse, metsamajanduse ja kalandusega seotud
66, töötleva tööstusega 12, ehitusega 5, hulgi- ja jaemüügiga 10, veonduse ja laondusega 7 ning
ülejäänud ettevõtted ja mittetulundusühingud muude teenindus ning sotsiaal- ja kultuuriliste aladega (vt
joon 7). Valla territooriumil tegutseb mitmeid hobitalunikke ja ettevõtjaid, kes on registreeritud teistes
omavalitsustes. Samas on need ettevõtted suurimateks tööandjateks vallas (Flexa Eesti AS, AS Imprest,
AS Viru-Nigula Saekaater)

Peamised tootmis- ja põllumajanduspiirkonnad asuvad Kunda-Viru-Nigula joonel, jäädes olulise
transpordikoridori lähedusse. Valla äärealadel laiuvad metsad, mille majandamisega tegelevad mitmed
ettevõtjad. Põllumajandustootmises on iseloomulik olemasolevate üksuste suurenemine ja kaasaegse

19
96 19

97

19
98 19

99

20
00 20

01

20
02 20

03

20
04 20

05

20
06 20

07

20
08 20

09

20
10 20

11

20
12 20

13

20
14 20

15

0
10
20
30
40

16

30

19

36

10
19

4
8 7 9 6 9 10

23
16

10 13 10 12
4

Esmakannete arv äriregistris aastatel 1996-2015

Joonis 6 Äriühingud esmakande järgi Viru-Nigula vallas (Äriregister mai 2015)



Viru-Nigula valla arengukava 2015-2025

18

tehnoloogia kasutusele võtmine, mistõttu tööjõu vajadus väheneb. Vallas on kättesaadav juuksuri,
perearsti ja veterinaararsti teenus.

A Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük
C Töötlev tööstus
E Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus
F Ehitus
G Hulgi- ja jaemüük; mootorsõidukite ja  mootorrataste remont
H Veondus ja laondus
I Majutus ja toitlustus
J Info ja side
K Finants- ja kindlustustegevus
L Kinnisvaraalane tegevus
M Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
N Haldus- ja abitegevused
O Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
P Haridus
Q Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
R Kunst, meelelahutus ja vaba aeg
S Muud teenindavad tegevused

Turismi ja puhkemajandusalaseid võimalusi pakub kihelkonnakeskuse miljöö koos kiriku ja pastoraadis
asuva koduloomuuseumiga. Vasta mõisakompleksi tutvustatakse Unustatud mõisate külastusmängu
raames. Turistide tähelepanu võiks köita ka teiste ajalooliste mõisakomplekside ja rohkete
arheoloogiaobjektidega. Laialt tuntud objektiks looduses on Ehalkivi Letipeal, suurima maapealse osaga
rändrahn Baltimaades. Vallas on palju huvipakkuvaid kohti loodushuvilistele. Nii on Lääne-Virumaa
asustust ja maakasutust suunavates keskkonnatingimustes määratletud Viru-Nigula vallas 4 kaunist
teelõiku kokku 25 km pikkuses. Üldplaneeringuga tähtsustatakse 11 miljööväärtuslikku ala. Puhke- ja
turismimajandusega tegelevad mitmed  majutusettevõtted Mahu, Selja ja Linnuse külades. Suurim neist
on Lammasmäe puhkekeskus, hästi tuntud ja mitmekesise teenustepaketiga ettevõte, mis pakub
võimalusi nii üksikpuhkajatele kui rahvusvahelise ulatusega kokkutulekutele.

Viru-Nigula valda oleks võimalik investeerida ettevõtetel, kes soovivad tegeleda keskkonnasõbralike ja
lähipiirkonna ettevõtlusklastritega seonduvate majandusaladega nagu puidutööstus. Võimalus on
arendada transiidiga seotud tegevusi ladude rajamise näol. Teretulnud on mitmesugused IT ettevõtted,
kelle teenuseid vajavad ümberkaudsed firmad. Puhke- ja turismialast tegevust on võimalik elavdada igal
vähegi ettevõtlikumal teenusepakkujal. Suur potentsiaal turismiga tegelemiseks on rannaaladel Mahus ja
Letipeal. Uusi võimalusi ettevõtluse arenguks pakuks Mahu sadama väljaarendamine.

Töökohti on valla territooriumil tegutsevates suuremates ettevõtetes 2014. aastal läbiviidud küsitluse
põhjal ligikaudu 400, neist ca 270 kolme suurema tööandja juures: Flexa Eesti AS, Imprest AS ja AS
Viru-Nigula Saeveski. Valla elanikud on seotud neist kuni 150 töökohaga. Suur osa tööjõulisest
elanikkonnast käib tööl väljaspool valla piire (Rakvere, Kunda, Aseri, Kalvi, Tamsalu, Kohtla-Järve,
Jõhvi, Tartu, Tallinn jm). Töötuse tase on mõnevõrra langenud võrreldes majandustõusule järgnenud
aastatega, kuid püsib siiski 20 inimese tasemel.

Joonis 7 Ettevõtete arv valdkonniti Viru-Nigula
vallas (Äriregister mai 2015.)
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Tabel 7 Töötute arvu dünaamika Viru-Nigula vallas (Töötukassa 31.03.2015)
Töötute arv

2001 2002 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
15 40 34 33 17 10 13 8 22 79 50 43 29 23 20

Järeldused:
Viru-Nigula vallas registreeritud suuremad ettevõtted ja mittetulundusühingud on suhteliselt stabiilsed.
Töötuse tase langeb. Vallal tuleb endiselt pöörata tähelepanu töötuks jäänud elanikele abi ja toetuse
pakkumisele, analüüsida seniste tegevuste efektiivsust, selgitada välja abivajadus ja kaasata võimalusel
teisi koostööpartnereid ja rahastamise allikaid. Töötutele on vaja väikeettevõtlusega alustamiseks anda
nii juriidilist abi kui majandusnõustamist.

Vallal tuleb teha koostööd Lääne-Viru maakonna ettevõtluse arendamise tugistruktuuridega, loomaks ja
toetamaks kohalikke, eelkõige turismile ja vaba aja veetmisele ning ekspordile suunatud töökohti.
Edaspidise puhke- ja turismimajanduse arengu edendamiseks on vajalik välja arendada Mahu sadam,
luua telkimisplatsid ja puhkealad, korrastada ja tähistada vaatamisväärsused, koostada valda tutvustavad
trükised ja paigaldada valla oluliste turismiobjektide juurde infotahvlid. Selle tegevuse
koordineerimiseks tuleks ametisse võtta eraldi projektijuht.

3.4 Maakasutuse struktuur

Viru-Nigula valla territoorium on 235,4 km2. Sihtotstarbe järgi moodustab ligi poole maast  metsamaa ja
looduslik rohumaa, 1/4 põllumajandusmaa. Vallavalitsuse andmetel jaotub maa maareformi tulemusel
2015. aasta 1. märtsi seisuga järgmiselt:  riigi maakatastris on registreeritud 2225 katastriüksust
pindalaga 23293,51 ha (99,53% valla kogupindalast). Üle poole 13929,4 ha (59,17%) sellest on eramaa,
riigimaa moodustab 9289,45 ha ( 39,88%). Alla 1% maa-alast moodustavad  munitsipaalmaa 75,4 ha
(0,32%) ja reformimata maa 111,09 ha (0,47%), (vt joon 8).

Sama seisuga on munitsipaliseeritud kokku 60 katastriüksust, millest 48 moodustavad üldkasutatava,

9387,76

13929,35

111,0975,4

Maafondi jaotus Viru-Nigula vallas 1. märtsi seisuga 2015. aastal

Riigimaa 9387,76 ha
Eraomand 13929,35 ha
Reformimata maa 111,09 ha
Munitsipaalomand 75,4 ha

Joonis 8  Maafondi jaotus omandi järgi seisuga 1. märts 2015
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transpordi- ja ühiskondlike ehitiste maad kogupinnaga 59,3 ha.  Väikese osa moodustavad 5
tootmismaad (7,1 ha), 4 elamuala (1,7 ha). 1 jäätmehoidla, 1 veekogude ning 1 maatulundusmaa
kogupinnaga (7,3 ha), (vt joon 9).

Vastavalt kehtivale üldplaneeringule on Viru-Nigula vallavalitsusel 2015. aasta märtsikuu seisuga vaja
munitsipaliseerida veel kokku 30 ha transpordimaad ja 26 ha üldkasutatavat maad.

Tabel 8 Ülevaade planeerimisest ja ehitamisest Viru-Nigula vallas perioodil 2005-2014

Aasta Väljastatud
ehitusload

Väljastatud
kirjalikud
nõusolekud

Väljastatud
kasutusload

Algatatud
detailplaneeringu
d

Kehtestatud
detailplaneeringu
d

2005 18 4 28 1
2006 24 0 37 2
2007 46 0 16 8
2008 22 1 7 8 1
2009 21 2 9 4 7
2010 29 3 12 1 3
2011 37 11 27 2 2
2012 32 4 26 1 1
2013 12 5 29 0
2014 30 11 21 1

Järeldused:
Valla planeerimistegevuse aktiivsus on suuresti seotud majanduse üldise arenguga Eestis. Nii on vallas
ajavahemikus 2005 - 2014 algatatud 28 ja kehtestatud 14 detailplaneeringut, neist enamus on toimunud
2007 – 2009 aastate majandusliku kõrgseisu ajal (vt tabel 8). 2015. aastaI poolaastal on algatatud üks
detailplaneering.

Joonis 9 Munitsipaliseeritud maade arv ja jaotumine sihtotstarbe järgi ha, seisuga 01.03.2015
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3.5 Tehniline infrastruktuur ja keskkonnakaitse

3.5.1.Teed ja tänavad

Liiklusintensiivsus valda läbivatel tähtsamatel teedel on kasvanud tänu autode arvu suurenemisele.
Valla teed moodustavad ajalooliselt välja kujunenud külasid keskustega ühendava võrgustiku, mille
tihedus on rahuldav.

Kõigi vallas paiknevate teede alune maa ei ole veel munitsipaliseeritud. Katastrisse on kanda 1. märtsi
2015 seisuga veel valla teid kogupindalaga ca 30 ha. Arvestatav hulk kohalikest teedest on eraomandis
lühikeste lõikudena, mis tuleneb maareformi käigus kasutatud mõõtmistavast. See raskendab teede
haldamise, hoolduse ja remondi kokkulepete sõlmimist, sest paljud erateid omavad isikud ei ela Viru-
Nigula vallas.

Vallas on teede kogupikkus 265 km, sealhulgas 87,6 km valla avalikke teid ning 5,5 km tänavaid.
Enamus kohalikke avaliku kasutusega teid on kruusakattega, mustkattega on vaid Vasta tee 595 m ja
Viru-Nigula tänavatest osaliselt Põllu, Maarja ning Oja tn. Vallas on kokku 13 silda ja 172 truupi.
Esmajärjekorras vajavad rekonstrueerimist 4 Pada jõge ületavat silda.

Tänavavalgustus on osaliselt rekonstrueeritud Viru-Nigula aleviku tänavatel ning puudub veel lõiguti
Viru-Nigulast Vastale kulgeva kergliiklustee ääres.

Kohalikel teedel teostab vald aastaringset hooldust (suvel greiderdamine, talvel lume- ja libedusetõrje).
Teede hoolduse ja remondi korraldamiseks on loomisel teehoiukava. Kava vaadatakse üle igal aastal ja
uuendatakse vastavalt olukorrale. Kohalike teede seisund on rahuldav. Suhteliselt halvas olukorras on
Pada-Aruküla, Mahu ja Letipea, Ojaküla - Kaliküla ja Selja mõis - Katela tee. Enamik kruusakattega
teid vajavad remonti, kraavide puhastamist ning teepeenarde profileerimist.

Maakondliku kergliiklusteede teemaplaneeringu (vt
joon 10),  järgi on  vallas olemas 1,6 km pikkune
eraldiseisev jalgrattatee Viru-Nigulast Vasta koolini
(must pidev joon). Lisaks sellele on ette nähtud välja
ehitada järgmised teelõigud:
I eelistus - 3,7 km pikkune lõik Narva maanteest kuni
Flexa AS-ni ja Kunda linnast Malla teeristini (punane
joon);
II eelistus - lõigud Ojakülas Võle - Vainupea - Kunda
teel ja Kunda - Selja teel 2,9 km pikkuses (sinine
joon);
III eelistus - lõik Kunda ja Flexa AS vahel pikkusega
12,9 km (roheline joon).Joonis 10 Viru Nigula valla kergliiklusteede

paiknemine (Lääne-Viru maakonna jalg- ja
jalgrattateede teemaplaneering)



Viru-Nigula valla arengukava 2015-2025

22

Eraldiseisvatele jalgrattateedele lisaks näeb planeering ette 25,9 km ulatuses marsruute piki
olemasolevaid maanteid: Kunda - Malla - Ojaküla, Viru-Nigula - Aseri, Unukse - Mahu, Kunda mõis -
Sämi (must katkendjoon).
Lähemas perspektiivis on vaja parandada Viru-Nigula aleviku siseste tänavate teekate ja valgustus,
ehitada kergliiklustee Padaorust Viru-Nigulasse, rajada parkimisplatsid Letipeale, Mahu sadamasse ja
Vasta mõisa juurde.

3.5.2. Soojamajandus

Viru-Nigula valla energeetika arengukava näeb ette soojamajanduse edasise efektiivsuse
suurendamiseks järgmisi tegevusi:
 tagada kvaliteetne ja pidev tarbijate varustamine soojusenergiaga kaugküttepiirkonnas;
 muuta soojusenergia tootmine katlamajades efektiivseks, töökindlaks ja keskkonnasõbralikuks;
 soodustada levinumate energiasäästu meetmete rakendamist kaugküttepiirkonnas;
 toetada, soodustada ja mõjutada Viru-Nigulas korterelamutes korteriühistute teket.

Tsentraalküttega kaugküttepiirkonnas Viru-Nigula alevikus toimub sooja tootmine valla katlamajas
konteinerkatla abil saepuru küttega. Reservkatel töötab vedelküttel. Viru-Nigula aleviku köetava
kubatuuri moodustavad eramud, korterelamud ja ühiskondlikud hooned (5 korterelamut, 2 elamut,
lasteaed, raamatukogu, spordihoone, vallamaja ja rahvamaja). Aastane soojuse tootmine on 2300 Mwh.
Soojuse tarbimist hoonete kaupa välja tuua ei saa, kuna elamutes puuduvad soojamõõturid
(soojussõlmed välja ehitamata). Soojatrassid rekonstrueeriti 2013. aastal, mille tulemusena vahetati
välja torustik ja tsirkulatsioonipump. Efektiivsuse näitajateks pärast trasside rekonstrueerimist on 12%
väiksem toodetud soojushulk ja 11% väiksem kasutatud kütuse kogus. Kaasaegsed soojussõlmed on
valla kolmes allasutuses (rahvamaja, lasteaed, ja spordihoone). Soojussõlmede projekteerimise ja
ehitamisega on kavas alustada 2016. eelarveaastal. Seoses olemasoleva katla vananemise ja kuiva
saepuru hankimise keerukusega tuleb edaspidi leida võimalus üle minekuks hakkepuidule ning katel
kas ümber ehitada või asendada uuega.

Eraldi keskküttekatlamaja teenindab Vasta Kooli hooneid. Kütusena kasutatakse pelletit ja kerget
kütteõli. Valla territooriumil tegutsevatel asutustel ja ettevõtetel on samuti oma katlad (Flexa Eesti AS
ja Imprest AS). Kütteks kasutatakse saepuru ja hakkepuitu. Üksikud ettevõtted Kutsala külas, Viru-
Nigula alevikus kasutavad tootmisruumide kütteks põhiliselt puidukütte katlaid. Ettevõtted
soojusenergiat ei müü.

Traditsioonilise ahiküttega saavad soojust munitsipaalomandis olevad elamud Vastal, Padas ja Pada-
Arukülas ning hajaasustuse eramud.

3.5.3. Veevarustus ja kanalisatsioon

Ühisveevärgiga varustatud piirkondi on vallal kolm: Viru-Nigula, Vasta, Pada. Ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni arendamiseks on vallal olemas arengukava 2013-2025, mille järgi on tänaseks Euroopa
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Ühtekuuluvusfondi Veemajandusprogrammi toel rekonstrueeritud ka suurem osa ühisveevärgi
süsteemist. Arengukava vaadatakse üle iga 4 aasta tagant ja vajadusel korrigeeritakse. Seni osutab
ühisveevärgi ja kanalisatsiooniteenust vallaelanikele Viru-Nigula vallavalitsus. Lähiajal on kohustus
teenus üle anda vee-ettevõtjale või moodustada vallas omaette vee-ettevõte.

Ühisveevärgiga on Viru-Nigulas liitunud 289 elanikku ja 11 asutust. Padas 12 liitumispunkti (ca 40
elanikku. Viru-Nigula alevikus on veetrassid rekonstrueeritud 3338 m pikkuses. Veetrassi kogupikkus
Padas on 1,1 km. Pada küla veetrass rekonstrueeritakse 2015. aasta lõpuks Keskkonnainvesteeringute
Keskuse toel. Valla kasutuses on neli puurkaevu (kaks keskasulas ning üks Vastal ja Padas).
Rekonstrueerimistööde käigus rajati kaks uut puurkaevu (Viru-Nigulas ja Padas). Kuna tarbitav
ordoviitsium-kambriumi veehorisondi joogivesi sisaldab palju üldrauda, tuleb puurkaevude vett enne
tarbimist töödelda. Kolm kasutuses olevat puurkaevu on tänaseks varustatud toimivate
puhastusseadmetega ja joogivesi vastab sotsiaalministri 31.07.2001 määrusega nr 82 „Joogivee
kvaliteedi ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“ kehtestatud nõuetele. Reservkaevul Viru-Nigulas
puhastusseadmeid ei ole.

Kanalisatsioonivõrguga on Viru-Nigula alevikus. liitunud 304 elanikku ja 12 asutust. Vasta Kooli
reovesi kogutakse mahutisse ja viiakse tsisternautoga regulaarselt Viru-Nigula purglasse. Flexa Eesti
AS-i olmereovesi juhitakse mööda ühiskanalisatsiooni trassi Viru-Nigula reoveepuhastisse. Pada külas
kanalisatsioonivõrk puudub. Kokku on rekonstrueeritud 3617 m isevoolset ja 270 m
survekanalisatsioonitrassi, ehitatud uus pumpla ja purgla. Kanalisatsioonitrasside kogupikkus Viru-
Nigulas on 3,9 km. Reovee puhastamiseks kasutatakse ühte  reoveepuhastit RAITA-60. Puhastatud
heitvesi juhitakse Võrkla peakraavi. Sadeveekanalisatsioon puudub.

Tulevikus on vajadus:
 Viru-Nigula aleviku reoveekogumisalaga liita Rataskaevu tänava piirkonna elamud ning

üldplaneeringus segahoonestuseks kavandatud ala bussijaama lähedal.
 Vasta küla reoveekogumisalal välja ehitada 210 m joogiveetorustikku ja rekonstrueerida 120 m

kanalisatsioonitorustikku.
 Puhastada olemasolevaid kraave ja vajadusel kaevata uusi.

3.5.4. Gaas, elekter, side, internet

Tsentraalne gaasivarustus vallas puudub, ehkki Viru-Nigula valda läbib gaasitrass.

Elektrienergiat tarbib vallas Elektrilevi OÜ andmetel 2015. aasta maikuu seisuga ühtekokku 848
eraklienti ning 28 arvestatava tarbimisega äriklienti. Võrreldes eelmise perioodiga 2011 - 2014 on
ehitatud uusi alajaamu ja optimeeritud ülekandeliine maakaabelliinide rajamise arvel. Voolu jaotavad
piirkonnale endiselt kolm alajaama: Uhtna 110/20/10 kV, Kunda 110/10/6 kV ja Kabala 35/10 kV.
Seisuga 15.05.2015 on Viru- Nigula valla territooriumil 112 trafopunkti koguvõimsusega 24674 kVA.
Varasema 325 km õhuliinide asemel on hetkel kokku 295 km ülekandeliine (vt tabel 9).
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Tabel 9 Elektriliinide pikkus Viru-Nigula vallas 15.05.2015. aastal
Õhuliinide pikkus km Maakaabelliinide pikkus km

Madalpinge 0,4 kV 132 25
Keskpinge 114 24

Probleemsed alajaamade piirkonnad on Tüükri, Aasukalda, Pada-Aruküla, Toomika, Iila, Orgu, Kuura,
Pärna ja Kutsala küla. Kutsala küla alajaam on plaanis rekonstrueerida 2016-2017. Ülejäänud
alajaamade piirkonnad on plaanis korrastada järkjärgult kuni aastani 2020. Korrastamise järjekorra
määrab piirkonna tehniline seisukord ja probleemide esinemise sagedus. Seoses varustuskindluse
tõstmisega Villavere alajaama fiider 1 ja 2 tarbijatel rekonstrueeritakse piirkond 2015. aasta jooksul.
Elektrita majapidamisi vallas ei ole, väljaarvatud võrgust mingil põhjusel lahti ühendatud objektid
(võlgnevus, omaniku soovil, elu- ja tuleohtlikkus).

Mobiilside releemastid paiknevad Võrklas (Tele 2), Pada külas (Elisa) ja Tüükri külas (EMT). Viru-
Nigula piirkonnas tegelevad mitmed eraettevõtted raadiointerneti leviala arendusega. Elioni
numbriklientidel on võimalus ühendust saada läbi Elioni automaatjaama (ATJ) ning ADSL sihtvõrgu.
Lisaks on suur osa valla territooriumist kaetud EMT, Elisa ja Tele 2 mobiilside leviga.

Postiteenust pakub seoses postkontori sulgemisega frantsiisikontor kaupluses „Meie”, Kunda tee 4.
Kaupluses on võimalik Swedbank AS klientidel välja võtta sularaha. Valda külastab üks kord kuus
pangabuss.

Internetiühendus toimib nii telefoniliinide kaudu sissehelistamise kui püsi- või juhtmevaba ühenduse
kaudu. Valda läbiva kahe põhimaantee äärde on paigaldatud Estwini valguskaabel. Tänu valguskaabli
olemasolule on Viru-Nigula alevikus kättesaadav digitelevisioon. Sellegipoolest esineb mitmeid
piirkondi, kus interneti- ja telefonilevi on ebakvaliteetne (Mahu, Letipea). Oluline on välja ehitada
valguskaabel Viru-Nigulast Vasta mõisa tõrgeteta internetiühenduse loomiseks koolile.

3.5.5. Elamu-ja kommunaalmajandus, heakord

Elamufond Viru-Nigula vallas koosneb 24 korterelamust. Viru-Nigula alevikus on 7 korruselamut (neli
12 krt, üks 15 krt ja kaks 24 krt elamut kokku 111 korteriga). 2-8 korteriga elamuid on peale Viru-
Nigula veel 6 külas: Padas 3, Vastal 2, Mallas 5, Linnusel 2, Seljal 1 ja Ojakülas 4
Vallale kuulub kogu elamufondist 31 korterit. Aktiivses kasutuses on 23 korterit, milles elab 2015.
aasta alguse seisuga kokku 31 inimest. Kommunaalmakseid maksab kokku 324 inimest (Viru-Nigulas
295, Padas 24 ja Vastal 5 inimest).

Pereelamuid on viimastel aastatel ehitatud mitmes piirkonnas. Kortermajade ehituse kõrgaeg oli 1970 -
80-ndatel aastatel. Alates 1990. aastast ei ole Viru-Nigula valda ehitatud ühtegi kortermaja.

Valla elamute ja korterite tule- ja elektriohutust ei ole põhjalikult kontrollitud. Vallale kuuluvatest
kortermajadest Soodla ja Liivi maja Vastal, valitsejamaja Padas ja koolimaja Pada-Arukülas on väga
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halvas seisukorras ning vajavad kiiresti remonti.

Üldkasutatava sihtotstarbega maad on 2015. aasta märtsikuu seisuga kokku 27,1 ha (vt joon 9).
Sealhulgas Viru-Nigula aleviku haljasalad, pastoraadi park, ausamba plats, 3 avalikku haljasala aleviku
keskel, spordiplatsi laiendus, puhkealad Mahus ning Vastal ja endine raketibaasi ala Kutsalas. Kavas on
munitsipaliseerida ka maa-ala Pärna külas ning Maarja kabeli ümbrus, kokku veel lisaks 26 ha.
Ühiskondlike ehitiste maad on kokku munitsipaalvalduses 13,6 ha (vt joon 9). Sealhulgas spordisaal,
lasteaed, vallamaja, rahvamaja, muuseum, bussijaam, saun, raamatukogu/noortekeskus Viru-Nigula
alevikus; veetöötlusjaam Pada külas; Vasta Kool, rehi, sepikoda ja tõllakuur Vasta külas.

Heakorra tagamisega avalikel aladel tegeleb vald vastavalt võimekusele. Avalike alade hooldamisel ja
kujundamisel arvestatakse elanike soove ja laste vajadusi vaba aja sisustamiseks. Projektide
ettevalmistamisel teeb vald koostööd asjasse puutuvate inimestega, kaasates neid aruteludesse,
ühistegevustesse ja eskiislahenduste väljatöötamisele. Sageli korrastatakse avalikke alasid vabatahtliku
töö korras talgupäevadel.

Tulevikus ootavad restaureerimist Vasta mõisa ja pastoraadi pargid ning kompleksset väljaehitamist
puhkeala Vasta tiigi ümbruses. Puhkeala on plaanis kujundada multifunktsionaalseks, lähtudes kooli
õuesõppe vajadustest (õuesõppe paviljon ja minispordiväljak) ning elanike terviseedenduslikest
eesmärkidest (mitmesugused trenažöörid). Lõplikult on vaja välja ehitada kergliiklusteeäärne
tänavavalgustus ning paigaldada prügikastid.

3.5.6. Keskkonnakaitse ja loodusobjektid (kaitsealad, kaitseliselt olulised objektid,
loodusressurss)

Viru-Nigula valla territooriumil paikneb 5 looduskaitseala, 9 loodus- ja muinsuskaitseobjekti, 5
üksikobjekti. 7 osaliselt või täielikult valla territooriumil asuvat kaitstavat loodusala kuuluvad
üleeuroopalise märgalade kaitse Natura 2000 võrgustikku. Valla territooriumil paikneb 8 maavarade
leiukohta, sealhulgas põhjavee horisont, mis toidab kohalikke kaeve. Liiva ja turba  kaevandamiseks on
antud välja kaeveload. Töötavaid paekivi- ja kruusakarjääre praegu ei ole. Fosforiidi ja põlevkivi
kaevandamist ei ole seni soovitud alustada. Märkimisväärseks probleemiks on paiguti esinevad
karuputke levikualad, milliste hävitamisega tegeleb keskkonnaamet.

Tabel 10 Ülevaade valla loodus- ja keskkonnakaitse objektidest ning maavarade leiukohtadest

Looduskaitsealad

Padaoru maastikukaitseala Kaitsekorralduskava periood 2015-2024. Eesmärk: Pada jõe keskjooksu
ning sellega piirnevate metsakoosluste ja muinsusobjektide kaitse ning tutvustamine. Lisaks
looduslikult väärtuslikele objektidele hõlmab kaitseala kaks linnamäge ning taastatud hiie.

Sämi maastikukaitseala. Kaitsekorralduskava periood 2013 - 2022. Eesmärk: kaitsta raba- ja
sooserva metsi, olla arvestatavaks veereservuaariks veevaese kultuurmaastiku keskel, tagada
bioloogilise mitmekesisuse püsimist.
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Letipea maastikukaitseala. Kaitsekorralduskava ettevalmistamisel. Kaitseala on moodustatud
Letipea ornitoloogilise kaitseala baasil. Eesmärk: pesitsevate ja läbirändavate lindude, koosluste ja
maastike kaitse.

Toolse looduskaitseala. Kaitsekorralduskava periood 2015 - 2024. Eesmärk: ainulaadse
soovikutammiku kaitse ja selle loodusliku arengu jälgimine. Näide majandamata jäetud puisniidust,
kompleks muinsus-, loodus- ja maastikuväärtustest

Mahu-Rannametsa looduskaitseala. Kaitsekorralduskava periood 2013 - 2022. Eesmärk:
loodusmetsade, lammi- ja lodumetsade ning vanade laialehiste metsade kaitse.

Loodus - ja muinsuskaitseobjektid

Vasta park Vasta mõisa ümber. Pargi restaureerimisprojektist ellu viidud esimene etapp hooldusraiete
ja istutuste osas. Siiski esineb pargis veel ohtlikke vanu puid, mistõttu tuleks dendroloogilist hinnangut
uuendada ja koostada pargi hoolduskava.

Malla park Malla mõisa ümber. Looduskaitseline väärtus väike - eraomanik on seal teinud tugevat
raiet, mistõttu endisest kujundusest on vähe säilinud.

Pada park Pada mõisa varemete ümber.  Kaotanud oma endise väärtuse. Park halvasti niidetav,
suletud eravaldustega, puudub avalik ligipääs.

Kunda mõisapargi põlispuude grupp

Kirikaeda ja pastoraadi park Viru-Nigulas. Niidetakse regulaarselt, osa puid tuulega ohtlikud.
Kirikuaias suured hakkide ja vareste kolooniad.

Lammasmägi sisaldab VIII - II aastatuhandest eKr pärit kultuurikihti.

Pada kaks linnamäge – suur ja väike. Suurel oli võimas linnus, mis rajati 11. sajandil, väikest
kasutati 5. - 8. sajandil. Suurel linnamäel on taastatud väravakäik, väikesel osa välismüürist. Suure
linnamäe vaadeldavust põhjanõlvalt takistab võsa.

Koila linnamägi on pärit oletatavalt I aastatuhandest e.m.a. Nelinurkne hoonealus linnuse põhjaäärel
on vanim Eestis leitud rõhtpalkehitise jäänus, mida kasutati arvatavalt ajutise pelgupaigana. Asub
eramaal, mistõttu külastamine ei ole ilma omanikku teavitamata võimalik.

Samma hiis kuulub 15 külastatavaima pühapaiga hulka Eestis. Seal tuleb jälgida iidsete
(püha)paikade kaitse ja haldamise suuniseid, mis kehtestati 2012. aastal.  Paiga avalikku kasutust ja
turundust korraldades, tuleks luua jätkusuutlik mudel, mis rahuldaks nii looduskaitsealuse objekti,
pühapaiga kui külastuskoha tingimusi.

Üksikobjektid

Padaoru mänd Vanaveskil. Atraktiivne, suhteliselt tuntud loodusobjekt, nn Karli mänd on ajaloolise
ja esteetilise väärtusega.

Padaoru mänd Pada külas ehk Peetri mänd. Pada jõe paremal kaldal ürgoru nõlval. Ajalooline ja
esteetiline väärtus.

Selja küla rahnud. 4 graniitrahnust koosnev grupp metsas. III kategooria loodusmälestis, vajaks
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juurdepääsu ja viita

Tagaküla suurkivi Letipea külas. Ümbermõõt ca 30 m, juurdepääs roostiku tõttu puudub.

Ehalkivi Letipea külas. Väidetavalt Baltimaade ja Põhja-Euroopa suurima maapealse osaga rändrahn.
Ümbermõõt 49 m, mass 950 t. Juurdepääs keeruline väheste viitade tõttu. Tuleks ehitada külastuseks
vajalik teenindusala koos lõkkekoha ja parkimisplatsiga.

Rahvusvahelise tähtsusega alad (Natura 2000)

Letipea loodusala (Letipea ja Simunamäe külade piires)

Mahu-Rannametsa loodusala (Mahu, Kurna, Koila, Pärna, Unukse, Aasukalda, Pada külade piires)

Padaoru loodusala (Metsavälja, Pada, Samma ja Võrkla külade piires)

Sirtsi loodusala (Linnuse ja Siberi külades Kunda jõe piires)

Sämi loodusala (Samma ja Pikaristi külade osas)

Toolse linnuala (Ojaküla küla piires)

Toolse loodusala (Ojaküla küla piires)

Veekogud

Pada jõgi – pikkus Eesti entsüklopeedia andmeil 33 km. Hoiuala kaitsekorralduskava 2012-2021.
Lõheliste kudejõgi kuni 2,5 km suudmest. Kaitstavad liigid Pada jõe hoiuala alusel on jõesilm, lõhe,
võldas, paksukojaline jõekarp ja rohe-vesihobu. Luha liigid: mustlaik-apollo, vareskaera-aasasilmik ja
suur-kuldtiib.

Kunda jõe hoiuala pindala 37,2 ha* - terves pikkuses 66,3 km lõheliste kudejõgi. Kaitstavad liigid:
võldas, hink, lõhe, paksukojaline jõekarp.

Toolse jõgi – pikkus 24 km, alates Ubja - Kohala maanteesillast mere suunas lõheliste kudejõgi.

Kongla oja – Pada jõe kõige suurem, vasakult suubuv haru, pikkus 15 km - lõhe, jõeforelli, meriforelli
ja harjuse kudemis- ning elupaik.

Maavarad ja kaevandused

Toolse liivamaardla endine liivakarjäär on rekultiveeritud. Uued ehitusliiva karjäärid on Metsaniidu
karjäär ja selle Kehala nimeline laiendus Ojakülas. Kaevandamisluba 20 aastaks on välja antud Aeroc
AS´ile

Rihila liivamaardla uuringuks Letipea külas on luba antud AS Talter´ile.

Varudi turbaraba. Turbaraba kasutab OÜ Rakvere Põllumajandustehnika. Turbavarudelt on Viru-
Nigula vald maakonna rikkamaid. Tervikuna asuvad valla alal veel Kunda, ja Mahu ning osaliselt
Kure, Sämi ja Selja turbamaardlad. Neis leidub nii vähelagunenud kui ka hästilagunenud turvast ning
Selja ja Varudi rabades turba all põlluväetiseks sobivat järvemuda.

Pärna kruusakarjäär on osaliselt ammendatud, momendil kaevandamist ei toimu.

Aseri ja Toolse fosforiidimaardlad paiknevad osaliselt valla territooriumil, kaevandamist ei toimu
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Eesti põlevkivimaardla Pada ja Uljaste uuringuväljad

Kunda lubjakivimaardla jääb osaliselt valla territooriumile, paiknedes kolme eraldiseisva osana
valla lääneosas. Minevikus on siit murtud kivi kasutatud ümbruskonna hoonete ehitamiseks. Aru
karjäär Ojakülas on ametlikult suletud.

Põhjaveehorisontidest tarbitakse Viru alamvesikonna ordoviitsium-kambriumi ja kambrium-vendi
veehorisontide vett.

3.5.7 Jäätmekäitlus

Alla 1500 elanikuga omavalitsustes ei ole korraldatud olmejäätmete vedu kohustuslik, kuid Viru-
Nigula vald on siiski tegelenud korraldatud olmejäätmeveoga alates 1996. aastast. Olmejäätmeid
veetakse organiseeritult Viru-Nigula, Vasta ja Pada piirkonnast. Muudes külades on elanikel sõlmitud
individuaalsed lepingud jäätmevedajatega. Suurematest küladest kogutakse tasuta äraantavad
pakendijäätmed kokku erinevate firmade poolt. Alates 2012. aastast on vald ühinenud MTÜ Lääne-
Viru Jäätmekeskus tegevusega. Vallas leidub veel inimesi, kes prügi eest ei maksa, kuid kasutavad
ühiskonteinereid. Suureks probleemiks on prügi ladustamine selleks mitte ettenähtud kohtadesse
(metsaalused, kraavid, tee-äärsed).

Liigiti on võimalik koguda pakendijäätmeid, ohtlikke jäätmeid. Segapakendikonteinerite hulk katab
hetkel vajaduse - kokku 9 konteinerit (Viru-Nigula alevikus kauplus „Meie“ kõrval ja Põllu tänaval,
Padas, Koilas, Seljal, Mahus, Mallas, Kunda külas ja Kalikülas). Pandiga kaetud pakendite
vastuvõtukoht asub Viru-Nigula alevikus kaupluses „Meie”. Keskkonnaministeeriumi
jäätmearuandluse infosüsteemi andmetel on kogu riigis tervikuna segapakendite jäätmekogused aasta-
aastalt kasvanud, mille arvel on vähenenud segaolmejäätmete hulk.

Kord aastas toimub elanikkonnalt eelnevalt kokkukogutud ohtlike jäätmete äravedu. Kogumispunkti
tuuakse peamiselt elektroonikaromu, akusid, päevavalguslampe jms. Ohtlike jäätmete kogumispunkt
Vasta külas ei vasta kaasaegsetele nõuetele ja tuleb uuendada. Vanaraua kogumiseks on võimalus Viru-
Nigula katlamaja juures, kasutatud riideid ja majapidamistarbeid kogutakse sotsiaalosakonnas.
Kasutatud õlid on võimalik viia kohalikku autoremondifirmasse.
Vallas on kolm erikonteinerit paberi ja kartongi kogumiseks. Vanapaberit koguvad Vasta Kooli
õpilased kevadise kampaania korras.
Piirkonna jäätmehooldusalasteks eesmärkideks on korraldatud olmejäätmeveoga haaratud
jäätmetekitajate arvu suurendamine, taaskasutatavate jäätmete liigitikogumine ja sorteerimine jäätmete
tekkekohal. Piirkonna jäätmetekitajate jäätmehooldusalase keskkonnateadlikkuse tõstmine läbi
teavitustöö (läbi jäätmete sorteerimise olmejäätmete hulga vähendamine). Ohtlike jäätmete
kogumiskoha nõuetele vastavusse viimine. Korteriühistute tekkimisele kaasa aitamine, mille kaudu
tõsta elanike vastutustunnet jäätmehoolduse alal.
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3.5.8. Välisõhk

Peamised välisõhu kvaliteeti mõjutavad saasteallikad on transport ja hoonete kütmine.
Tööstusettevõtetest saastavad õhku Flexa Eesti AS, Imprest AS aga ka naaberomavalitsuse alal olev
Estonian Cell AS ja AS Kunda Nordic Tsement. Vähesel määral saastavad õhku ka suuremad
põllumajandusfarmid. Seni ei ole seoses õhukvaliteediga olulisi kaebusi esitatud. Ettevõtted jälgivad
keskkonnanõudeid tootmisprotsessis.

Järeldused:
Teedevõrgu remont ja viitade paigaldamine on valla tähtsaim prioriteet. Keeruline on olukord
teeäärsete kraavide korrastamisega, milleks ei jätku vahendeid ning mis paiknevad suures osas
eramaadel. Sildade ja truupide olukorra parandamiseks on vaja eelnevat eksperthinnangut.
Lähiajal ehitab vald soojussõlmed oma hallatavatesse hoonetesse. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemid on
valdavas osas rekonstrueeritud ning nende haldamisega hakkab tegelema vee-ettevõte. Osaliselt on vaja
välja ehitada vee- ja kanalisatsioonisüsteem kirikumõisa territooriumil. Valla elamufondi remontimisel
on lähieesmärgiks katuste uuendamine ja küttekollete rekonstrueerimine. Olemasolevate elektriliinide
pinge parandamine on jätkuvalt aktuaalne. Hajaasustuse interneti levi kvaliteet vajab paiguti
parandamist.
Vald peaks senisest rohkem tähelepanu pöörama juurdepääsude tagamisele avalikele aladele ning
vaatamisväärsustele, looduslike võrgustike ja miljööväärtuslike alade säilimisele. Eelkõige hästi koos
toimivad looduslikud ja ajaloolised väärtused peaksid kujundama valla atraktiivseks elu- ja
puhkekohaks koos erinevate keskustega.
Võõrliikide invasiooni tõkestamisele tuleb aktiivsemalt kaasa aidata ning teavitada keskkonnaametit
igast avastatud karuputke kasvukohast. Keskkonna risustamise vähendamiseks, loodusobjektide
hoolduseks ning elanike teadlikkuse tõstmiseks on vaja senisest mõjuvamaid teavitus- ja
tegevuskampaaniaid.

3.6. Sotsiaalne infrastruktuur, vaba aeg, tervis ja sotsiaalne kaitse

3.6.1. Alus- ja üldharidus

Viru-Nigula vallas töötab Vasta Kool. Alusharidust omandavad Viru-Nigula valla lapsed Vasta Kooli
lasteaias „Mõmmik“. Lasteaed asutati aastal 1982 ja alates 2011. aastast pärast EL Regionaalarengu
Fondi toel ehitatud juurdeehituse valmimist töötab lasteaias 2 rühma ja sõimerühm. 2015. aastal oli
lasteaias kokku 51 last. Sõimerühmas on 11 alla 3 aastast last. Nooremas rühmas 18 last vanuses 3-5
aastat ja vanemas 22 last vanuses 5 - 7 aastat. Lasteaias töötab kokku 7 õpetajat ja 3 õpetaja abi.
Liikumis- ja muusikaõpetajat eraldi ei ole. Õpetajatest 4 on kõrgharidusega, 2 keskeri, 1 omandab
kõrgharidust. Lasteaia saali on vaja esitlustehnikat koos võimendusega, et tõsta korraldatavate ürituste
taset. Kooliminejate arv vallas kõigub 10 ringis igal aastal (vt tabel 11).
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Tabel 11 Esimesse klassi  õpilaste  arv (Viru-Nigula vallavalitsus 28.02.2015)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
11 11 14 10 17 11 13 12 13 14 11 10 9 14

Vasta Kool töötab järjepidevalt vanas Vasta mõisa kompleksis alates 1940-st aastast. Norra Fondi ja
RIP ja Mõisakoolide programmi toetuste abil on mõisakompleksi kolm hoonet tänaseks renoveeritud.
Renoveerimist ootab veel tall-tõllakuur, aidamaja ja Liivi maja. Tall-tõllakuuri planeeritakse koolile
töö- ja tehnoloogiaõpetuse klass koos huvitegevuse saaliga. Nimetatud ruume on vaja eriti seetõttu, et
pärast tunde bussi ootavate laste vaba aja veetmiseks praeguses kompleksis sobiva suurusega ruumi ei
ole. Aidamajja kavandatakse energiapark põhikooli õppekavaga seonduva keskkonnahariduse
õpetamiseks ning külastusprogrammi väljatöötamiseks. Liivi majja planeeritakse ruumid õpilaskodule
ja laagrite korraldamiseks. Kool kuulub õppeasutuste gruppi õpilaste arvuga 51-100. Eesti koolide
keskmine õpilaste arv selles grupis on 77, Vasta koolis õpib 01.05.2015 seisuga. 101 last. Põhikooli
osas on õpilaste arv alates 2001. aastast olnud üle 100, langedes allapoole neljal õppeaaastal vahemikus
2005 – 2009 (vt tabel 12)

Tabel 12 Õpilaste arv Vasta Koolis 2001-2015(Viru-Nigula vallavalitsus)
2001/
2002

2002/
2003

2003/
2004

2004/
2005

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/2
015

126 121 119 114 96 80 78 95 114 101 101 101 101 101

2015. aastal õpib ligi 1/3 põhikooliealistest lastest (38) teiste omavalitsuste koolides, teiste
omavalitsuste lapsi Vasta Koolis käib 21.
Õpetajate arv Vasta Koolis on 15. Neist 3 on üle 50 aastased, ülejäänud 12 on vanuses 30-50 aastat.
Personalist 1 on kesk-eriharidusega, ülejäänud õpetajatel on kõrgharidus.

Vald tagab kvaliteetse ja õpilaste erivajadusi arvestava põhihariduse saamise valla piires. Oma kool
annab põhihariduse ka erivajadustega lastele. Hariduse saamiseks on rakendatud mitmeid abiteenistusi:
psühholoogi-, parandus- ja õpiabi- ning pikapäevarühmad, õpetajad annavad nn järeleaitamistunde,
pidevalt tehakse lisatööd andekate õpilastega, on võimalused õppida individuaalse õppekava järgi ning
tervislikel põhjustel olla koduõppel. Koolis töötavad kvalifitseeritud õpetajad, kes väärtustavad
elukestvat õpet ning on uuendustele avatud.

Koolist kaugemal kui 3 km elavatele õpilastele on võimaldatud tasuta sõit kooli ja koolist koju.
Põhikooli osas on toitlustamine tasuta, lasteaia osas soodustusega. Viru-Nigulas töötava põhikooli
säilimine on vajalik, kuna lastevanematele on olulised nii valla poolt korraldatav õpilastransport kui
õpilaste eripära arvestav individuaalse õpetamise võimalus väikeses renoveeritud mõisakooli
lapsesõbralikus õpikeskkonnas.

Gümnaasiumiastmes käivad Viru-Nigula valla lapsed peamiselt Rakvere ja Kunda koolides,
kutseharidust omandatakse peamiselt Rakvere Ametikoolis.
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3.6.2. Noorsootöö ja huviharidus

Viru-Nigula vald on suure territooriumiga ning siin on keeruline arendada aktiivset noortekeskusel
põhinevat noorsootööd. Seetõttu toimub noorsootöö huviringide ja vabatahtlike organisatsioonide
aktivistide toel huvi- ja projektipõhiselt. Noorsootööd aitavad juhendada MTÜ Vasta Kooli Sõbrad,
Viru-Nigula Spordiklubi ja Viru-Nigula Hariduse Selts, kes korraldavad projektiviisilisi tegevusi, ning
Aasukalda Priitahtlik Päästekomando, kes viib läbi regulaarset programmipõhist õppekava
noorpäästjate koolitamiseks. Samas säilib vajadus noorsootöötaja järele, kes koordineeriks noorsootööd
vallas tervikuna.
Metsavälja külas on motohuvilised välja ehitanud krossiraja. Kaitseliidu juhendamisel treenitakse
noorkotkaid ja kodutütreid erinevates maakonna lasketiirudes (vajadus on kohaliku lasketiiru järele).
Siiski vajab vald pühendunud juhendajaid, kes aitaksid elavdada, mitmekesistada ja koordineerida
sporditegevust vallas. Täiendamist ning korrastamist vajavad spordirajatised nii kooli juures kui Viru-
Nigulas. Kaasaegsete treeningvahendite kasutamise võimalus avalikus ruumis tagab huvi tervise
edendamise vastu ning motiveerib noori liikuma.

Järjepideva treeningutel osalemise korral tagab vald toetuse ka noorte osalemiseks võistlustel. Vald on
toetanud Viru-Nigula Spordiklubi ja Viru-Nigula Lauatenniseklubi võistluste korraldamist ja
treeninglaagrite läbiviimist.

Viru-Nigula vallas on järgmised võimalused osalemiseks erinevates huviringides:
 Muusikakoolis käiakse Kundas, Aseris ja Kiviõlis.
 Vasta Koolis tegutsevad muusikaringid (algklasside orkester, kitarri-ja flöödiring, kellade
ansambel, mudilas- ja lastekoor, poiste- ja tütarlasteansamblid, mängu- ja tantsuring eelkooliealistele)
 Rahvamaja juures tegutseb klaveri- ja kunstiring ning 2 tantsuringi lastele ja mudilastele, Kunda
külas laste laulu- ja mänguring.
 Raamatukogus tegutseb lugemisring
 Spordisaalis toimuvad lauatennise- ja korvpallitreeningud. Lisaks saab harrastada jalgpalli,
sulgpalli, jäähokit, orienteerumist ja lauamänge (male, kabe, koroona).
 Iseseisvalt saavad tervisesportlased ja liikumisharrastajad kasutada jõusaali ning kergliiklusteed
Viru-Nigula alevikust Vasta Koolini.

3.6.3 Rahvakultuur ja sport

Viru-Nigula vald on põliste kultuuritraditsioonidega. Ajalooliselt on teada, et Viru-Nigula kihelkonna
laulukoor on esinenud Iila kooliõpetaja Hans Krikmanni juhendamisel juba Eesti I ja köster Eichorniga
ka II laulupeol.
Peamisteks kultuuriedendamise keskusteks vallas on Viru-Nigula rahvamaja, raamatukogu,
koduloomuuseum ja spordihoone. Lisaks on välja kujunenud aktiivsemates külakeskustes kohalikud
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kooskäimisekohad Kunda, Selja ning Mahu külas. Kultuurielu aitavad edendada erinevad
mittetulundusühingud.

Viru-Nigula Rahvamaja on endine Vasta mõisa kõrts, millest 1921. aastal kujunes kohaliku seltsielu
keskpunkt. Esialgu maksis Viru-Nigula Hariduse Selts hoone kasutamise eest Vasta mõisnikule renti,
kuid pärast võõrandamist 1925. aastal seltsi kasuks, tuli endine kõrtsihoone mõisnikule kompenseerida.
Maja rekonstrueeriti 1931. aastal A. Kotli projekti järgi, ja on korduvate ümberehituste ning remontide
käigus viidud vastavusse kaasaegsele kultuuriasutusele esitatavate nõuetega. Renoveerimist vajab veel
põhjatiiva teine korrus ja välisfassaad.

Viru-Nigula rahvamajas käivad koos mitmed pika traditsiooniga isetegevuskollektiivid nagu
folkloorirühm “Viru-Nigula Mehed”, naisansambel, rahvapilliansambel ja segakoor.
Töötavad naiste tantsuring, näitering ning pensionäride klubi. Kunda külas tegutseb Viru-Nigula
rahvamaja juhendamisel laste laulu- ja mänguring. Juhendajad saavad tasu omavalitsuselt, osalemine
on tasuta. Igal kevadel korraldatakse perepäev noortele huviringides osalenutele koos vanematega
väljasõiduga erinevatesse kohtadesse. Rahvamaja eestvedamisel osaletakse ka igaaastastel välisreisidel
Euroopas.

Rahvamaja juurdeehituse II korrus võib pärast rekonstrueerimistööde teostamist pakkuda rohkem
võimalusi tegevuste mitmekesistamiseks ja erinevate huviringide kooskäimise, koolituste,
nõupidamiste ja pereürituste korraldamiseks sealhulgas ruumide rentimiseks soovijatele.

Vabaõhuüritused. Vabariigi aastapäeva, võidupüha ja advendi ajal saab kogukond kokku kiriku ees
vabadussõjas langenute ausamba väljakul, kus peetakse kõnesid ning viiakse läbi pidulikke rivistusi.
Suvehooaja alguses toimub kevadisel nigulapäeval Viru-Nigula keskel asuval haljasalal traditsiooniline
vallapäevade laat ning augusti esimesel poolel osavõturohke Viru-Nigula rahvajooks. Välisürituste
paigaks on ka Maarja kabel, kuhu igal aastal heinamaarjapäeval saabuvad  katoliiklastest palverändurid
lähedalt ja kaugelt. Kabeli juures on põletatud jõulukuuski ning korraldatud jüriööjookse. Tulevikus on
plaanis korraldada seal ka muid väliüritusi.

Uueks väliürituste läbiviimise kohaks on rajatav liikumisväljak valla kergliiklustee lõpp-punktis Vasta
mõisa värava ees.

Suvepidude korraldamise lemmikpaigaks on kujunenud Mahu sadam. Seal tähistatakse iga suve lõpus
Muinastulede ööd ja alates 2001. aastast on üle aasta korraldatud Pilliroofestivali. Seoses maade
erastamise ja uute omanike poolt esitatud tingimustega on sadama ühisürituste traditsiooni jätkamiseks
vaja teha muudatusi maaüksuste piiride osas.

Vastavalt elanike soovile korraldatakse erinevates kohtades külapäevi. Suuremateks on kujunenud
rahvapeod Kunda, Mahu ja Selja külades. Vabaõhuürituste läbiviimiseks on vaja statsionaarset välilava
tähtsamates vabaõhupidude paikades koos välipinkidega. Praegu on välilava olemas vaid Kunda
Külaseltsil.
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Viru-Nigula raamatukogu oli 2014. aasta kokkuvõttes kogu suurus 15973 teavikut, mis on 1163 võrra
enam kui 4 aastat tagasi. Seevastu laenutajate arv on võrreldes 2010. aastaga 50 võrra langenud, jäädes
233 piiresse, neist 63 lapsed. Laenutuste arv on veidi tõusnud: 6791 korda koju ning 2888 korda
kohapeal kasutamiseks. Raamatukogu külastusi oli kokku 4917, neist laste poolt 1685. 17 üritusel on
osalenud kokku 162 inimest. Raamatukogu töötab elektronkataloogiga URRAM. Sisustus vastab
kaasaja nõuetele, vaja oleks vaid ühte lauda lugejatele. Hetkel kasutab raamatukogu asenduspinda
Viru-Nigula Hariduse Seltsi ruumides, kuna senine hoone on avariilises seisus ja vajab kapitaalremonti.
Raamatukogu hoone katus on osaliselt rekonstrueeritud, II korruse välisfassaad on uuendatud kuid
sisetööd teostamata. Põrandad selles hoones on raamatukogufondi ja tegevuste jaoks mittepiisava
tugevusega ning vajavad uuendamist. Hetkel on raamatukogus interneti püsiühendus ning külastajatele
kasutamiseks üks lauaarvuti. Raamatukogus toimuvad Vasta Kooli kirjandushuviliste ringitunnid ning
kohtumised kultuuritegelaste ning poliitikutega. Tasulistest teenustest pakub raamatukogu skaneerimise
ja koopiate tegemise võimalust.

Raamatukoguhoones kasutavad remontimata ruume ajutiselt kooli pikapäevarühma õpilased
tundidejärgse aja sisustamiseks koolibussi oodates.

Viru-Nigula Koduloomuuseum loodi 1986. aastal ning see asub vanas Viru-Nigula kirikumõisa
pastoraadi hoones. Muuseumi eesmärk on olnud kodukandi ajaloo ja kultuuriloo järjepidev uurimine,
täiendamine ja säilitamine. Aastal 2011 lõpetati muinsuskaitse toel hoone fassaadi restaureerimine,
2014. aastal uuendati põrandad kahes läänetiiva toas. Alates 2015. aastast anti EELK Viru-Nigula
Kogudusele kuulunud hoone tervikuna üle vallale. Ruumid vajavad  remonti ja uut elektripaigaldist

Viru-Nigula pastoraat on üks väheseid tervikuna säilinud kirikumõisa komplekse Eestis, mistõttu
vajavad remonti ka teised hooned ning park. Vald soovib, et muuseum oleks avatud võimalikult
paljudele huvilistele, pakkudes erinevaid muuseumiprogramme ning korraldades kultuuriüritusi koos
käsitööesemete turunduse ja vaba aja veetmise võimalusega. Ideaalis võiks muuseumis töötada suvel ka
väike õdus kohvik. Muuseumi jätkusuutlikkuse tagamiseks ja mitmekülgse teenusepaketi
väljaarendamiseks on vaja muuseumile kompetentset juhatajat ning hoone kõikide ruumide kasutusele
võtmist (hetkel kehtiva üürilepingu lõpetamist eraisikuga). Samuti vajab muuseumihoone põhjalikku
remont-restaureerimist koos signalisatsiooni paigaldamisega.

Viru-Nigula Spordihoone koos jalgpalli- ja multifunktsionaalse pallimänguväljakuga. Viru-Nigula
Spordisaal on ehitatud 1989. aastal. Struktuurifondidelt saadud rahaga vahetati saali katus. Remonditud
riietusruumid ning pesuruumid. Järjekorras ootavad veel mitmed tööd hoone siseosa ning välise
kompleksi täiustamiseks. Viru-Nigula Spordihoonet kasutatakse  Vasta Kooli kehalise kasvatuse
tundide läbiviimiseks. Lisaks toimuvad korvpalli-, sulgpalli- ja lauatennise treeningud. Korraldatakse
nii kohalikke kui Lääne-Viru maakonna ja üle-eestilisi võistlusi lauatennises, males, koroonas, sulg- ja
korvpallis.
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Vaatamata headele tingimustele spordisaalis tuleks siiski Vasta Kooli juurde luua nõuetekohased
tingimused välitundide läbiviimiseks, et hoida kokku transpordi ning ajakulu. Spordirajatised ja -
vahendid vananevad, mistõttu neid peab juurde soetama ning vajadusel uuemate vastu vahetama.

Viru-Nigula Spordiklubi eestvedamisel on ehitatud välised spordiplatsid jalgpalli- ja muude
pallimängude tarbeks ning jõusaal. Jõusaali saavad kasutada kõik spordihuvilised.
Sporditegevuse mitmekesistamise ja terviseedenduse eesmärgil on vajadus uute spordirajatiste ning
väliste treeningvahendite järele erinevates sportimise ja vaba aja veetmise paikades
(kergejõustikutreeninguteks vajalikud rajatised õpilastele, rannavolle plats puhkajatele Mahus,
trenažöörid liikumisharrastajatele).

3.6.4 Kultuuri-, arheoloogia-, arhitektuuri- ja ajaloomälestised

Kultuurimälestistena on valla territooriumil tähistatud 9 külakooli asukohta (Kunda, Sarapiku, Mahu,
Iila, Vasta, Pada, Padaoru, Unukse, Pikaristi). Lisaks neile on Eesti iseseisvuse ajal valda paigaldatud 7
mälestuskivi. Neist 4 asuvad Viru Nigulas: punases vägivallas langenute mälestusmärk kirikuaias,
süütult 1640. aasta nõiaprotsessis hukatud Kongla Annele kirikuaia taga, laskmise maailmameistrile
Gustav Lokotarile spordisaali ees ning Eesti Kristliku Liidu asutamise 25. aastapäeva mälestuseks
püstitatud kivi Maarja kabeli juures. Letipeale on püstitatud 1986. aastal langenud mõrvaohvrite
mälestuskivi ja Malla mõisa sissesõiduallee alguses kodanikualgatuse korras tähistatud sümboolne koht
kaduvate külade mälestuseks. Viru-Nigula Hariduse Seltsi algatusel on paigaldatud mälestuspink
teenekale kodu-uurijale Ella Rajarile Viru-Nigula aleviku avalikul haljasalal. Viru-Nigula kalmistule
maetud kultuuritegelaste hauad tuleb tähistada ning omasteta haudade puhul korraldada nende
hooldamine.

Arheoloogiamälestisi on vallas arvel 257 (kultuskivid, kivikalmed, linnamäed, asulakohad,
muinaspõllud, ohverdamiskohad, allikad). Arheoloogilisi väljakaevamisi on tehtud Lammasmäel, Iila,
Koila ja Pada kalmetel, Pada linnamägedel, ja Viru-Nigula kiriku juures ja mujal.

Ajaloomälestisi on 4: Viru-Nigula kalmistu, Viru-Nigula kirikuaia kalmistu oma 17. sajandist pärit
rõngasristidega, Vabadussõja mälestussammas ja Teises Maailmasõjas hukkunute ühishaud.
Arhitektuurimälestisi on kokku 58. Tähtsamad neist on Viru-Nigula kirik koos ümbritseva aia ja
kirikumõisaga, Maarja kabel, Pada, Vasta ja Malla mõisakompleksid. Omaette mälestiseks on Pikaristi
postijaam, kus pärast raudtee valmimist töötas kihelkonnakool ja hiljem 7- klassiline algkool.

Viru-Nigula kirik on pühendatud kaupmeeste ja meremeeste kaitsepühakule Püha Nikolausele ning
tõenäoliselt ehitatud 13. saj II poolel. Kogudus on väike, 100 inimese ringis. Jumalateenistusi peetakse
igal pühapäeval, lisaks diakooniatöö ja muud kiriklikud toimingud. Käesoleval ajal teenib kogudust
diakon Ahti Bachblum.
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Kirikut remonditakse pidevalt. Uuendatud on käärkambri, kooriruumi ja pikihoone katused ja
krohvitud ning lubjatud välisseinad. 2010. aastal paigaldati kiriku idaseina uus vitraažaken,
rekonstrueeritud on elektripaigaldis.

Maarja kabel on vanim kivist sakraalehitis Virumaal, mille ehitusajaks arvatakse olevat 13. saj.
Kabel on seotud palverännakute traditsiooniga, mis pärast kabeli lagunemist reformatsioonijärgsel
perioodil 17.-18. saj. tasapisi hääbus. Kaasajal on traditsioon taaselustatud ning igal aastal heinamaarja
päeval toimub siin katoliiklaste ühine jumalateenistus, milles osalevad katoliiklased ja muude
konfessioonide esindajad üle Eesti, aga ka väljastpoolt riigi piire.

Vasta mõisa on esmakordselt mainitud 1398. aastal. Viimaseks omanikuks oli Reinhold Heinrich von
Winkler, kellelt mõis võõrandati 1919. aastal. Alates 1940. aastat, kui endine mõisnik lahkus
Saksamaale, kasutatakse Vasta mõisa koolimajana.

Lisaks uuendatud hoonekompleksile vajab renoveerimist veel tõllakuur, eesmärgiga kohandada see
tehnoloogiahariduse arendamiseks ja lastele vabaaja veetmise võimaluse loomiseks koha peal. Vajadus
on ka väikese õpilaskodu järele, mille baasil oleks võimalik korraldada suvist õpilasmaleva või
projektlaagrite tegevust.

Lõpetamist ootab mõisapargi restaureerimise projekt, millest on seni KIKi toel teostatud I etapp.
Võimaluste avanemisel korrastab vald ka teised mõisa abihooned (2 korterelamut, tõllakuur, sepikoda
ja rehehoone)

Malla mõisa on mainitud aasta 1443. Mõisal on olnud palju omanikke, kelle hulgas on olnud ka Rootsi
kuningas Gustav II Adolfi noorpõlvesõber Gustav Horn. Mõis on mitmeid kordi põlenud. Viimane
põleng hävitas mõisa 1880. aastal, von Tiesenhausenite ajal. Pärast seda taastati mõis praegusel kujul
ning peale riigistamist asus sellesse kool. Kool suleti 1965. aastal, olles pärast seda 15 aastat
haridusministeeriumi halduses. Omanik ei suutnud mõisa korras hoida, mistõttu mõisakompleks
tasapisi lagunes. Mõisa edasised valdajad olid Eesti Kalatööstus ja Kunda Tsemenditehas. Alates
aastast 1998 on mõisat taastanud erinevad eraomanikud.

Pada mõisa esmamainimine on teada aastast 1502. Seda mõisat on peetud Põhja-Eesti kõige
suursugusemaks mõisaks. Ajaloost on teada, et parun von Bellingshausen oli olnud süüdistajaks kohtus
1640. aastal toimunud Kongla Anne nõiaprotsessil. Mõisa omanikest kõige sügavama jälje ajalukku on
jätnud Peter Zoege von Mantoeffel, kes teadaolevalt korraldas Pada mõisas Venemaa esimese
lennukatsetuse. Viimase mõisniku parun von Schillingi ajal 1917. aastal hävis mõis tules ning on
seniajani varemetes. Mõisa aida on restaureerinud eraomanik.

Kunda mõisa esmamainimine on teada 1443 aastast.  Rohkem teatakse mõisa kohta alates 17.sajandist,
mil siin peatus 1635. aastal laevahuku läbi teinud saksa literaat Adam Olearius. Siin tervist kosutades
sai temast mõisniku väimees ning tänu tema osavale käele, on Kunda mõisast säilinud üks unikaalseid



Viru-Nigula valla arengukava 2015-2025

36

joonistusi aastast 1647. Joonis on Eestis ainus säilinud dokument, mis laseb aimata tolleaegsete mõisate
ehitusstiili.

19. sajandil mõisa hallanud edumeelne mõisnik Girard de Soucanton pani aluse tsemenditootmisele
Kundas, mis oli kolmandaks tsemenditehaseks Tsaarivenemaal. Ta rajas 1886. aastal kitsarööpmelise
raudteeharu tehasest sadamasse ja ehitas Baltikumi esimese telefoniliini mõisa ja sadama vahele ning
aastal 1896 Baltikumi esimese hüdroelektrijaama Kunda jõele.

1924 aastal asutati Kunda mõisas Eestimaa Rahvaülikool, mis töötas kuni 1940. aastani, kui mõisa
tabas tulekahju. Tänaseni on mõis varemeis. Renoveeritakse vaid mõisa vesiveski ja viinavabriku
kompleksi ning seda ümbritsevat parki.

Varudi, Samma, Unukse ja Selja mõis. Tänaseks on Samma ja Selja mõisast suhteliselt vähe järele
jäänud. Unukse ja Varudi mõis kuuluvad eraomanikele.

3.6.5 Seltsitegevus ja külakultuur

Vallas on läbi ajaloo olnud mitmeid mittetulunduslikke ühendusi nagu Põllumeeste Selts, Hariduse
Selts, Tuletõrje Selts, Maanaiste Selts jm. Seltside loomise eesmärgiks on olnud kohaliku elu
arendamine tihedamas omavahelises koostöös sündinud ideede ja omaalgatuse kaudu. Vallas on loodud
alates 1999. aastast kokku 32 mittetulundusühingut, millest 26 on tänaseni registris. Enamus neist on
asutatud kohaliku seltsi- ja kultuurielu edendamise eesmärgil. Osa seltse koondavad erinevaid
huvigruppe, osa on loodud majandus- ja haldustegevuse suunamiseks ning toetuseks. Mitme MTÜ
eesmärgiks on oluliste sotsiaalsete ja kultuuriliste teenuste pakkumine.
Vallavalitsus toetab avalikes huvides tegutsevaid ja kultuuri- ning sotsiaalelu toetavaid projekte ning
seltside halduses olevate hoonete halduskulude katmist omalt poolt vastavalt eelarvevahendite
võimalustele. Toetuse taotlemiseks on vallal olemas vastav määrus.
Viru-Nigula valla mittetulundusühingud on järgmised (toodud asutamise aja järgi):

Viru-Nigula Noortekeskus (likvideerimisel) Viru-Nigula valla Toetusgrupp
Viru-Nigula Spordiklubi Niguli 3
Mahu Külaselts Pardimäe Lokaal
Kunda Külaselts Vasta Kooli Sõbrad
Viru- Nigula Hariduse Selts A&M Partners
Rabaveere majandusühistu Saame Kokku
Selja Külaselts Aasukalda Priitahtlik Päästekomando
Viru-Nigula Motoklubi Koila Veski
Sidecar Racing Viru-Nigula Meestelaulu Selts
Virbius Nilkaro Hobiklubi
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Viru-Nigula Jahtkond LTK Viru-Nigula
Motoklubi Maholm Ehalkivi Ring
Mahu Loomekeskus Mahu Vabatahtlik Merepääste

Mahu, Kunda ja Selja Külaseltsil, Aasukalda Priitahtlikul Päästekomandol, Viru-Nigula Spordiklubil ja
Hariduse Seltsil on kooskäimiseks olemas hooned, mille kasutamiseks on sõlmitud pikaajalised
kasutuslepingud. Samadel ühingutel on ka kõige arvukam liikmeskond (25 kuni 100 inimest).

Mahu Külaseltsi ruum asub vanas sadama tootmishoones See vajab veel rekonstrueerimist, et tagada
tegevuseks vajalikud tingimused (puudub wc, panipaigad, suuremahulisteks käsitööalasteks
tegevusteks vajalik ruum). Vabatahtliku tööga on korrastatud avalik rannaala, vahetatud vana
sadamamuuli piirded, uuendatud kolme mahajäetud etnograafilise hõnguga võrgukuuri katused. Selts
on ise ehitanud külla bussiootepaviljoni, paigaldanud infotahvleid, viinud läbi talgupäevi ja aidanud
korraldada avalikke üritusi. Suur vajadus on rannas statsionaarse välilava, spordi- ja parkimisplatsi ja
muude avalike ürituste korraldamiseks oluliste rajatiste järele.

Kunda Külaselts on maaelu arendamise fondi toel ehitanud vanast Kunda külakooli hoonest seltsimaja.
Seejuures on tehtud hulgaliselt vabatahtlikku tööd kooskäimiskoha korrastamisel, ehitatud kiviaed
ümber kinnistu, paigaldatud parki välilava, külakiik ja laste mänguväljak. Pärast peamaja
rekonstrueerimise lõpetamist on selts ette võtnud räämas kõrvalhoonete korrastamise eesmärgiga rajada
küla muuseum. Selts korraldab regulaarseid avalikke üritusi ja kasutab aktiivselt oma maja
ühistegevuseks.

Selja Külaselts koondab peale Selja küla ka Marinu, Paasküla ja Kiviküla ning Ojaküla elanikke.
Külaselts ehitas endale seltsimaja vana Selja Koorejaama varemetest. Seltsimajas on korraldatud
mitmeid koolitusi, tähistatud ühiselt rahvakalendri tähtpäevi ja külainimeste sünnipäevi.

Viru-Nigula Spordiklubi eesmärgiks on tegeleda aktiivselt tervisespordi ja liikumisharrastuste
propageerimisega Viru-Nigula rahva hulgas ja toetada noorte sporti, kasvatamaks potentsiaalset
järelkasvu tippsportlastele. Klubi on läbi viinud hulgaliselt kohalikke ja maakondliku ning vabariikliku
tähtsusega võistlusi ning tõestanud oma teovõimelisust mitmes valdkonnas. Aastaid oli klubi
traditsioonilise Viru-Nigula rahvajooksu korraldaja. Viru-Nigula valla noored osalevad jäähokis
maakondlikel ja jalgpallis vabariiklikel turniiridel ning Eesti Meistrivõistlustel.

Viru-Nigula Hariduse Selts asutati 2003. aastal. Seltsi arengukavas on põhieesmärgiks kaasa aitamine
kohalikule kultuurielule, elanike kaasamine omaalgatustesse, valla turismiinfo täiendamise ning
muuseumialase tegevuse toetamine. Kooskäimiskohana kasutab selts Kirikaia 2 asuva hoone osa.
Hariduse Selts on õla alla pannud ka muuseumi näituste korraldamiseks ning, hankinud vahendeid
hoone fassaadi remondiks. Selts on üllitanud lisaks Viru-Nigula naise rahvariide mustrivihikule kaks
kodulooteemalist raamatut ning asutanud omanäolise tunnustuse aktiivsele kodu-uurimusliku
tegevusega silmapaistnud inimesele.
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Aasukalda Priitahtlik Päästekomando asutati 2013. aastal. Oma tegevuseks kasutab ta tuletõrjeautot ja
varustust, mida hoiab vanas masuudihoidlas Viru-Nigula alevikus. Komando tegutseb aktiivselt, olles
pidevas reageerimisvalmiduses hädaabikutsetele lähipiirkonnas. Komando panustab ka noorte
järelkasvu koolitamisse ning on loonud ühe uue MTÜ. Mahu Vabatahtliku Merepääste eesmärk on
ohutu supluse ja merel käimise tagamine Viru-Nigula valla rannaaladel.

MTÜ A&M Partners on asutatud 2012. aastal. Ühing tegutseb aktiivselt kultuuriedendajana ning tema
õlul on ka traditsioonilise Viru-Nigula Rahvajooksu korraldamine.

Viru-Nigula Motoklubi on kahel aastal korraldanud üle-eestilist punnvõrri karikasarja etappi.

3.6.6. Sotsiaalvaldkond ja tervishoid

Viru-Nigula vallas töötab seisuga 01.01.2015 kaks sotsiaaltöötajat, kellest üks tegeleb ka
lastekaitseküsimustega ja turvakorteri perenaine. Sotsiaalosakonna ruumid asuvad vallavalitsuse hoone
I korrusel. 2015. aasta juunikuu seisuga katab Viru-Nigula vallavalitsus kokku 6 lähipiirkonna
hooldekodus viibiva kohaliku elaniku kohamaksumuse kulud. Viru-Nigula valla turvakorteris on
täidetud kõik 4 kohta vanureile, kes enam üksi majapidamise korraldamisega toime ei tule.
Turvakorteri perenaine varustab neid toidu ja muu vajalikuga, koristab ja abistab pesemisel.

Viru-Nigula vald on MTÜ Rakvere Haigla liige, millele kuuluvad AS Rakvere Haigla aktsiad. Perearsti
teenust vallas pakub alates 2011. aasta suvest Rägavere Perearstikeskuse arst Ruth Pulk valla poolt
eraldatud ruumides. Raviprotseduure kohapeal ei tehta. Vastuvõtt Viru-Nigulas toimub igal teisipäeval
ja üle nädala neljapäeviti. Kiirabiteenust pakub Karell Kiirabi AS. Viiel päeval nädalas toimub pereõe
vastuvõtt, osutatakse koduõe teenust.

Valla inimesed peavad hambaraviks ja ravimite järele sõitma kas Kundasse või Rakveresse. Järjekindla
tervise edendusliku tööga ei tegeleta. Selle propageerimisel koostöös kolmanda sektoriga võiks olla
positiivne mõju elanike tervisele.

Lisaks hoolekandeseaduses ette nähtud riigipoolse rahastusega toimetulekutoetuse, täiendava
sotsiaaltoetuse ning erinevate vajaduspõhiste peretoetuste maksmisele eraldatakse vallas veel Viru-
Nigula Vallavolikogu 27. septembri 2012 määruse nr. 17 korra alusel järgmisi sotsiaaltoetusi:
Perekonna sissetulekust mittesõltuvad:
 Sünnitoetus
 Kooliminekutoetus
 Perekonnas ajutiselt hooldamisel oleva lapse toetus
Perekonna sissetulekust sõltuvad:
 Toetus kooli toiduraha, lasteaia toiduraha ja õppekulude katmiseks
 Lastelaagritoetus
 Sõidukulude kompenseerimise toetus



Viru-Nigula valla arengukava 2015-2025

39

 Muud ühekordsed toetused

Sünni- ja kooliminekutoetuste määra kehtestab volikogu, ülejäänud otsustab vallavalitsus.

Seisuga 28.05.2015 saab Viru-Nigula vallas pensionit kokku 434 inimest. Neist vanaduspensioni 317,
töövõimetuspensioni 100 inimest, toitjakaotuspensioni 10 ja rahvapensioni 7. Võrreldes 2011. aastaga
on pensionäride üldarv suurenenud ligi 5%. Vanaduspensionäride arv kõikide pensionisaajate hulgas
on vähenenud, kuid suurenenud on töövõimetuspensionäride osakaal.

Tabel 13 Ülevaade toimetulekutoetusteks eraldatud summadest aastatel 2002-2014
Aastad Summa eurodes Rahuldatud taotlused
2014 18589 151
2013 11326 98
2012 11838 106
2011 12929 122
2010 9442 122
2009 2756 43
2008 1780 23
2007 3784 45
2006 5059 65
2005 5064 78
2004 4513 101
2003 4130 71
2002 4534 99

Toimetulekutoetust makstakse neile, kelle kuusissetulek inimese kohta pärast eluasemekulude maha
arvamist jääb allapoole vabariigis kehtestatud piirmäära. Toetuse taotlejate arv on tõusnud hüppeliselt
pärast 2009. aasta majanduslangust (vt tabel 13). 2014. aastal on taotlejate arv omakorda suurenenud
seoses elukalliduse tõusust tingitud toetuse taotlemise piirmäära tõstmisega. Läbi tööturu meetmete on
koostöös Eesti Töötukassa Lääne-Viru osakonnaga tegeletud valla töötute ettevalmistamisega tööturule
sisenemiseks ja tööga hõivatuse suurendamiseks. Meetmeteks on kasutatud töötute suunamist
koolitustele, tööharjutustele, tööpraktikatele ja avalikele töödele.

Viru-Nigula vallavalitsus maksab toetust puudega inimese hooldamise eest.

Sotsiaalteenuste osutamisel toetub vallavalitsus Lääne-Virumaa sotsiaalse infrastruktuuri 2009-2015
probleemsete teenuste kättesaadavuse parandamise arengukavale, mille raames luuakse uusi võimalusi
sotsiaalteenuste kvaliteedi tõstmiseks maapiirkondades. Vallavalitsus osaleb alates 2011. aastast
käivitunud Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liidu ühisprojektis sotsiaaltranspordi teenuse pakkumiseks
puudega inimeste avalikele teenustele ligipääsu tagamiseks ning õppeasutusse või tööle ja koju
sõiduks.
Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Viru-Nigula vallas on kindlaks
määratud Viru-Nigula Vallavolikogu 20.05.2010 määrusega nr 16.
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3.6.7. Turvalisus

Viru-Nigula valda teenindab Ida Politseiprefektuuri Rakvere politseijaoskonna Kunda
Konstaabliosakond ja Ida-Eesti Päästekeskuse Lääne-Virumaa päästeosakond. Valda teenindab Ida
Politseiprefektuuri Rakvere politseiosakonna Kunda konstaablipunkt, vastuvõtt Kunda linn, Toolse tee
15. Hädaolukorras helistatakse üldisel hädaabitelefonil 112.

Päästeteenistuse tugipunktina Viru-Nigulas tegutseb kohalik Aasukalda Priitahtlik Päästekomando.

Järeldused:
Viru-Nigula alushariduse arendamisel on jätkuvalt peamiseks eesmärgiks kõigile lasteaiaealistele
lastele lasteaiakoha võimaldamine. Tulenevalt rahvastiku rändest, tuleb pikas perspektiivis tähelepanu
pöörata lasteaia- ja koolikohtade paindlikule korraldamisele.

Vallal napib vahendeid hariduse, vaba aja ja turismi valdkondadesse investeerimiseks. Lahenduseks on
koostöö arendamine vallas tegutsevate või uute tekkivate MTÜ-de, SA-de ja aktiivsete inimestega.
Samuti tuleb leida võimalusi lisavahendite hankimiseks erinevatest fondidest ja programmidest.

Avaliku korra tagamisel on vaja senisest rohkem kaasata elanikke ning leida võimalusi naabrivalve
arendamiseks valla territooriumil. Turvalisuse tagamiseks on vaja paigaldada valla
kuriteoohtlikematesse piirkondadesse turvakaameraid.

Viru-Nigula vallas tuleb tähelepanelikumalt hakata suhtuma eakate arvu tõusu ning sotsiaalteenuseid
vajavate elanike heaolu tagamisse. Seetõttu on tõenäoline, et lähiaastatel tuleb senisest rohkem hakata
suurendama eelarve vahendeid sotsiaalsele heaolule (teenuste kättesaadavuse parandamine, toetatud
elamise teenuse arendamine, kohalik eakate hoolekandekeskus). Senisest enam tuleb näha ette
meetmeid ja tegevusi sotsiaalselt probleemsete elanike aitamiseks.
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3.7. Koondhinnang Viru-Nigula valla arengule

Koondhinnang läbi valdkondlike SWOT-analüüside ja kokkuvõtvad järeldused.

Tabel 14 Juhtimise valdkonna SWOT analüüs

1. Valla juhtimine ja koostöö

Tugevused Nõrkused

Valla arengu stabiilsus
Valla üldine hea maine
Toimiv koostöö erinevatel tasanditel
Tasakaalus eelarve
Piisav laenuvõimekus
Korrapärane info jagamine (vallaleht)
Väljakujunenud välissuhtlus sõprusvaldadega

Erialaspetsialistide ja eestvedajate vähesus
Investeerimine sõltuv toetustest
Finantsanalüüside ja tasuvusanalüüside puudumine
valla allasutuste investeeringute osas

Võimalused Ohud

Piisav ressurss personali hõiveks ja koolitamiseks
Sisemistest koostööprojektidest tulenev sünergia
Osalemine koostööprojektides (VIROL; LEADER;
KALALEADER jms)
Kogemuste saamine välispartneritelt
Avalikkuse suurem kaasamine
Kaasrahastamise rakendamine
Erakapitali kaasamisele
Teenuste optimeerimine
Erialaspetsialistide kaasamine
Väljundi leidmine sotsiaalmeedias

Liigne tsentraliseeritus
Piiratud inimressurss
Järjepidevuse katkemine, spetsialistide lahkumine
Riigi rahastuspoliitika ebastabiilsus
Ebakindlus EL vahendite osas (riiklikud prioriteedid
muutuvad)
Haldusreformi negatiivne mõju
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Tabel 15 Elukeskkonna SWOT analüüs
2. Elukeskkond

Tugevused Nõrkused

Hea asukoht: teedevõrk, sadama lähedus
Puhas ja kaunis looduskeskkond
Kultuuripärandi ja looduse mitmekesisus
Ajalooliselt väljakujunenud tõmbekeskused
Stabiilne püsielanikkond, kodukanditunne
Stabiilsed kohalikud ettevõtted vallas
Valla suuremates keskustes on kaasajastatud
infrastruktuurid
Sotsiaaleluruumide olemasolu
Stabiilne ja asustatud elamufond
Korras avalikud alad
Toimiv ühendus Rakvere ja Tallinnaga
Korrapärane kohalike teede hooldamine
Haridus- ja kultuuriasutuste olemasolu ning aktiivne
seltsitegevus
Väärtustatud elukeskkond ja valla hea maine

Kohalike teede olukord
Külastusobjektide juurdepääsud selgelt
tähistamata, puuduvad parkimisplatsid
Puuduv ühistranspordivõrk hajaasustuses
Kergliiklusteede vähesus
Lõpuni välja arendamata vee- ja kanalisatsiooni-
süsteem reoveekogumisalal
Vaba elamispinna vähesus
Ebaökonoomse energiakasutusega elamufond
Korteriühistute puudumine
Puuduvad elamuarendusalad

Võimalused Ohud

Potentsiaalsete elamuehitusalade välja arendamine
Mahu sadama väljaarendamine
Vana raketibaasi maa-ala kasutusele võtmine
Endiste tootmishoonete kasutuselevõtt
Turismipotentsiaali realiseerimine
Kirikumõisa ja ajaloolise hoonete otstarbekas
kasutamine
Koostöö naaberomavalitsustega

Elanikkonna vähenemine
Vallas olevate töökohtade vähenemine
Noorte lahkumine maalt
Elamufondi amortiseerumine
Teenuste hindade kasv
Valla kulude suurenemine sotsiaalsfäärile
Riiklike toetuste vähenemine
Õpitud abituse levik
Loodus- ja elukeskkonna tingimuste muutumine seoses
maavarade kaevandamisega
Jätkuv looduse reostamine olmeprügiga
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Tabel 16 Ettevõtluskeskkonna SWOT analüüs
3. Ettevõtluskeskkond

Tugevused Nõrkused

Logistiliselt soodne asukoht
Pikkade traditsioonidega ettevõtted lähipiirkonnas
Põllumaad on sihipärases kasutuses
Erametsade metsamajanduskavad koostatud
On olemas tootmishooned koos infrastruktuuriga
Tööealise elanikkonna osakaal moodustab üle poole
elanikkonnast
Koostöö ettevõtjate vahel

Tööjõu nappus ja madal kvalifikatsioon
Mahu sadama infrastruktuur välja arendamata
Toitlustus-, majutusasutuste vähesus
Puudulik viitade süsteem ja parkimiskorraldus
külastuskeskustes
Vähene huvi turismiarenduse vastu
Põllumajanduse madal prestiiž
Erametsade puudulik taastamine

Võimalused Ohud

Turismi ja majutusettevõtluse arendamine
Mahu sadama väljaarendamine
Investorite huvi tõus
Kolmanda sektori ja koostöövõrgustiku arendus nii
valla siseselt kui väliselt
Klientide ja teenuste tarbijate arvu kasv
Toetusmeetmete rakendamine
Teenuste müügiga täiendavate vahendite tekitamine

Loodus-ja elukeskkonna halvenemine ja hävimine,
Turistide huvi vähenemine
Sotsiaalmajandusliku olukorra halvenemine
Väljarände suurenemine
Oskustööjõu defitsiidi kasv
Infrastruktuuri halvenemine hajaasustuses
Omafinantseeringu suur osakaal projektide elluviimisel
Regionaalpoliitika mõjul vahendite suunamine mujale
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Tabel 17 Hariduse SWOT analüüs
4. Haridus

Tugevused Nõrkused

Haridusasutuste paiknemine kaasaegsetes tingimustes
Kõigile valla lastele on tagatud lasteaiakohad ja
põhiharidus
Püsiv ja kvalifitseeritud personal
Koolis töötab psühholoog
Koolil on pikad traditsioonid ja hea maine
Toimuvad õpetajate täiendkoolitused
Lastevanematele korraldatakse koolitusi
Õpilastele on tagatud tasuta toitlustus ja koolitransport
Õppekabinettide olemasolu ja osaliselt kaasaegne
sisustus
Valla toetus huviharidusele
Koostöö teiste koolidega
Koostöö õpilasomavalitsuse ja hoolekoguga

Rahaliste vahendite vähesus kaasaegse õpi- ja
töökeskkonna uuendamiseks
Ebapiisava suurusega õpperuumid
Puudub õpilaskodu.
Puudub spordiplats kooli lähedal
Puudub õuesõppeklassi paviljon
Raske kaasata õpilasi huviharidusse
Suurenenud õpiraskuste ja erivajadustega laste osakaal
Motiveeritud juhendajate puudumine

Võimalused Ohud

Logopeedi ja sotsiaalpedagoogi ametikoha loomine
Koostöö arendamine vallavalitsuse, kohalike
ettevõtjate, ümberkaudsete koolide ja lastevanematega
Tegemiste järjepidev kajastamine sotsiaalmeedias
Internetiühenduse kvaliteedi parandamine koolis
Tõllakuuri rekonstrueerimine ja kasutusele võtmine
tehnoloogiaõppe klassiks ja huvitegevuse saaliks
Mõisakooli eripära nutikas kasutamine
Säästva energiakasutuse õppekeskuse väljaehitamine
Vasta mõisas majutusruumide väljaehitamine
(õpilaskodu ja -laagrite läbiviimiseks)
Võimalused haridusvaldkonna arendamiseks fondide
ja programmide toel

Õpilaste arvu vähenemine
Ebatervislike eluviiside leviku laienemine
Laste järelevalvetus ja tegevusetus õhtusel ajal
Perekondade purunemine ja muud pinged
Pere- ja koolivägivalla juhtumid
Personali suur töökoormus
Pedagoogide meelitamine maapiirkonda
Logopeediteenus kallis
Noorte vähene aktiivsus
Koolide sulgemine ja liitmine regionaalpoliitilise otsuse
alusel
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Tabel 18 Sotsiaalse heaolu SWOT analüüs
5. Sotsiaalne heaolu

Tugevused Nõrkused

Vallas on olemas sotsiaalpinnad
Toimiv turvakorter Viru-Nigula vallas
Toimiv sotsiaalvõrgustik
Pereõe teenuse olemasolu
Avaliku sauna olemasolu
Toimiv sotsiaaltranspordi teenus abivajajatele
Vabatahtliku päästekomando olemasolu
Toimivad naabrivalvesektorid

Sotsiaalkorterid vajavad renoveerimist
Puudub toetatud elamise võimalus
Puudub valla oma hooldekodu
Vähene terviseedenduslik tegevus
Treeningvahendite puudumine avalikel aladel
Vähene personali motiveeritus
Finantseerimisvõimaluste vähesus turvalisuse
tagamisel

Võimalused Ohud

Lisavahendite kaasamine vallaeelarvest, fondidest,
programmidest valdkonna arendamisel
Koostöö teiste omavalitsustega ja riigiasutustega
sotsiaalteenuste arendamisel
Kolmanda sektori kaasamine sotsiaal-, tervishoiu
ja turvalisuse valdkondade arendamisel
Vallas hooldekodu asutamine ja hooldusteenuse
pakkumine ka teiste omavalitsuste vanuritele
Hooldekodu juurde päevakeskuse rajamine
Vallasisese paindliku transpordiliini käivitamine

Abivajajate sihtgrupi oluline suurenemine
Omavalitsuse madal finantseerimisvõime
Meditsiiniteenuste süsteemi muutmine riiklikul
tasandil
Riiklike tugisüsteemide kadumine ja ebastabiilne
rahastamine
Kogukonna ja kolmanda sektori nõrk huvi sotsiaal-
probleemidega tegelemise ja avaliku korra
tagamise vastu.
Kasvav nõudlus erinevate teenuste järele, mida ei
suudeta abivajajatele tagada
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Tabel 19 Kultuur, sport, noorsootöö ja kodanikuühiskond SWOT analüüs
6. Kultuur, sport, noorsootöö ja kodanikuühiskond

Tugevused Nõrkused

Säilinud ja väärtustatud rikkalik kultuuri- ja
ajaloopärand ning traditsioonilised tegevused.
Loodud võimalused erinevateks harrastusteks.
Töötavad huviringid.
Seltsid korraldavad kultuuri- ning ühistegevust
edendavaid üritusi.
Tõusmas on elanike huvi kodanikeühenduste
omaalgatuslike tegevuste vastu.
Vald toetab kultuurivaldkonna arendamist.
Vald toetab kodanikeühenduste tegevust.

Aktiivses kultuuri- ja spordielus osalejate arv väike
Passiivsed ja vähese algatusvõimega noored
Vähene vabatahtlike osalemine ühisettevõtmistes
Noorte juhendajate vähesus väljaspool kooli
Vahendite vähesus huvitegevuse ja spordirajatiste
korrashoiuks ja uuendamiseks
Majutusvõimaluste puudumine laste huviala- ja
töölaagrite korraldamiseks
Noorte vähene huvi rahvakultuuri vastu
Stabiilsuse puudumine projektiviisilise tegevuse
tõttu

Võimalused Ohud

Riigipoolse toe kasutamine kultuuritraditsioonide
jätkamiseks
Omanäoliste külastusprogrammide väljatöötamine
ja aktiivne turundamine
Koostöö arendamine sõprusvaldade ja
välispartneritega
Toetusmeetmete kasutamine piirkondade
arendamisele
Koostöö arendamine valla siseselt
Erinevate põlvkondade kaasamine
ühistegevustesse
Vabatahtlike kaasamine noorte töösse
Juhendajate kaasamine väljastpoolt valda
Eraettevõtete kaasamine tegevuste arendamisse
Valla omanäolisuse rõhutamine ja imago
kujundamine

Kollektiivides ja ringides osalejate vananemine,
järelkasvu vähenemine
Elanike, s.h laste arvu vähenemine
Elukalliduse tõusust tingitud majanduslike raskuste
suurenemine
Inimeste hõivatuse suurenemine ja/või huvi
puudumine
Noorsootöö sõltuvus projektivahenditest
Kogukonnatunde oluline vähenemine
Vähene sisuline koostöö valla kultuuri-, haridus ja
teiste asutuste ning mtü-de vahel

Järeldused:
Kokkuvõttes võib öelda, et Viru-Nigula valla head küljed seonduvad elukeskkonnaga ja loodusega.
Valda iseloomustavad märkimisväärsed investeeringud hariduse, kultuuri, vaba aja sisuka veetmise,
teede, ning teiste kommunaalvõrkude kaasajastamisse. Tugevuseks loetakse ka aktiivsete inimeste
olemasolu ja valla koostööd erinevatel tasanditel maakonnas. Positiivseks loetakse valla suutlikkus
tagada oma elanikele seadusest tulenevad garantiid toimetulekuks, hallata oma asutusi ning avalikke
alasid. Stabiilsed ettevõtted annavad tööd paljudele inimestele koha peal.
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Valla nõrgad küljed puudutavad eelkõige vähenevat elanike arvu, millest tingituna tõmbub kitsamaks
ka tulubaas ja napib rahalisi vahendeid vajalike investeeringute tegemiseks kõikidesse valdkondadesse.
Halb on, et vallas puudub vaba elamispind pakkumiseks noortele, kes siia tööle sooviksid tulla. Paljud
nõrkused tulenevad kompetentse kaadri nappusest ja olemasolevate töötajate vähesest motiveeritusest
tingituna madalast palgatasemest ning tunnustusest. Valla asutuste juhtide, ettevõtjate ning
organisatsioonide vaheline koostöö on nõrk, ühisettevõtmisi vähe. Välja arendamata ajalooline Mahu
sadam, koduloomuuseum, Vasta mõisa kompleks, kohalikku ajaloo- ja kultuuripärandit väärtustav
taristu looduses (viidad, juurdepääsud, parkimis- ja puhkealad) ning selle kuvand meediakanalites.

Võimalusena nähakse elanike kaasamist valla elukeskkonna kujundamisel, eestvedajate kasvatamist ja
koostöös ning ühistegevuses sündinud ideede teostamise kaudu turvalisuse, terviseedenduse,
kogukonnatunde, ja valla maine tugevdamist. Samuti fondide ja programmide vahendite süsteemsemat
kaasamist valla kõikide valdkondade arendamisse kompetentse projektijuhi ja/või muu spetsialisti tööle
rakendamise kaudu.

Ohtudena tuuakse välja eelkõige rahvaarvu pidevat vähenemist, elanike vananemist, majanduse
ebastabiilsust, töökohtade vähesust, väljarände suurenemist. Oluliselt võib Viru-Nigula valla arengut
mõjutada ka riigipoolne otsuste tegemine valla kahjuks, haldusreform, rahastamispõhimõtete
muutumine ja ebastabiilsus mistahes valdkonnas.
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4. Viru-Nigula valla strateegilise arendamise mudel

4.1. Viru-Nigula valla arendamise põhimõtted

Viru-Nigula vald toimib Eesti ühiskonnas tavapärase omavalitsusena, mille ülesandeks on tegeleda
omavalitsuse elukeskkonna, majanduse, kogukonna kultuurilise ja sotsiaalse ning organisatsiooni
institutsionaalse arenguga.
Valla arendamise mudelis on olulisimaks omavalitsuse juhtide võimekus ning aktiivsus arengu
suunamisel ja avalikkuse kaasamisel. Avatud ja tulemuslik organisatsioon toetub valla kodanike heale
tahtele ja panustamisele selle tegevusse, kodanikualgatuse märkamisele ja toetamisele, koostööle
naaberomavalitsuste ning teiste partneritega.

Viru-Nigula valla arengukava 2015-2025 põhimõtted:
 arengukava peab olema reaalselt elluviidav
 arengukava on suunatud valla pikaajalisele, stabiilsele ja tasakaalustatud arengule
 arengukavas on maksimaalselt arvestatud erinevate valdkondade vajadusi

Viru-Nigula valla arengukava 2015-2025 täiendavad järgmised vallavolikogu poolt kinnitatud,
kehtestatud või heaks kiidetud iseseisvad arengudokumendid:
 Viru-Nigula valla üldplaneering
 Viru-Nigula valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava
 Viru-Nigula valla  hallatavate hoonete energiamajanduse ja kaugkütte arengukava
 Vasta Kooli arengukava
 Viru-Nigula valla külaseltside arengukavad (Mahu, Kunda, Selja)
 Viru-Nigula valla kultuuriseltside (Vasta Kooli Sõbrad, Viru-Nigula Hariduse Selts, Viru- Nigula

Spordiklubi) arengukavad.

Viru-Nigula valla visioon

Viru-Nigula vald on avatud ja kaasaegne. Valla prioriteedid on tasakaalustatud ja koostoimes erinevate
valdkondade ja erinevate piirkondade vahel. Aastaks 2025 on vald säilitanud territoriaalse
terviklikkuse, aktiivse ning toimetuleva elanikkonna.

Viru-Nigula vallas on tagatud teenused ja jätkusuutlik elukeskkond. Vald on kaasaegse tehnilise
infrastruktuuri ja teenustega heakorrastatud, keskkonnasõbralik ja hoogustunud elamuehituse ning
ettevõtlusega omavalitsus. Välja on arendatud optimaalsete mõõtmetega Mahu sadam. Valla
elukeskkond on turvaline. Suure liiklusintensiivsusega vallasisesed teed on rekonstrueeritud, välja on
arendatud kergliiklustee Tallinn-Narva maanteelt Kunda linnani, keskuse tänavad ja avalikud alad on
valgustatud ja heakorrastatud. Valla halduses olevatest hoonetest ja korteritest on kuni 50%
rekonstrueeritud ja muudetud energiasäästlikumaks. Lõplikult rekonstrueeritud ühisveevärgi- ja
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kanalisatsioonivõrk toimib tõrgeteta ja seda haldava ettevõtte koostööpartneriteks on valdavalt
korteriühistud. Avalikud mänguväljakud, puhkealad ja külade kooskäimiskohad on heakorrastatud,
pilku püüab omanäoline viitade süsteem.

Kõigile eelkooliealistele lastele on tagatud kaasaegsed alushariduse võimalused. Konkurentsivõimelist
põhiharidust saab kõrge mainega Vasta Koolis. Kooli õpi- ja töökeskkond on kaasaegne, õpetajad ja
juhendajad tähtsustavad väärtuspõhist kasvatust, on motiveeritud ja kõrge kvalifikatsiooniga.

Viru-Nigula valla sotsiaalvaldkonna tugisüsteemide valik on mitmekesine, mis tagab vallaelanike
toimetuleku ning heaolu. Suurimaks väärtuseks on terve ning kokkuhoidev kogukond.

Viru-Nigula vald on aastal 2025 kohalike kultuuritraditsioonide ja kõrge vaimsusega atraktiivse
elukeskkonnaga paikkond, kus on loodud head võimalused vaba aja veetmiseks ning huvitegevuseks
igas eas inimestele. Olemasolevad hariduse- ja kultuurikeskused on aktiivses kasutuses ning kogukond
väärtustab kohalikke traditsioone. Töötab innovaatiliselt arenev raamatukogu, kõik soovijad saavad
kasutada sportimiseks loodud keskusi ja hästi korrastatud liikumisradasid. Laialt on juurdunud
tervislikud eluviisid, mis tagavad harrastajatele hea tervise kõrge eani.

Vallas on tugev kogukonnatunne. Läbi seltsitegevuse ja kodanikualgatuse on lisandunud on mitmeid
teenuseid. Aktiivselt tegutsevad naabrivalvepiirkonnad.  Vabatahtliku töö populaarsus on tõusnud. See
on parandanud erinevate piirkondade elukvaliteeti. Külakeskused tegutsevad aktiivselt.
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4.2. Viru-Nigula valla arengueesmärgid ja ülesanded

Eesmärgid Tegevused ja ülesanded
1. Juhtimine

Motiveeritud ja professionaalne juhtkond ning
personal, kaasatud avalikkus.
Kodanikke toetav haldussuutlik omavalitsus
Tagatud seadusest tulenevad avalikud teenused
Piisav eelarveline ressurss kavandatud
projektide omaosaluseks
Viljakas koostöö kohalikul, riiklikul ja rahvus-
vahelisel tasandil
Hea mainega Viru-Nigula vald

Spetsialistide täiendkoolituste korraldamine, uute tööle võtmine
Personali töökeskkonna kaasajastamine, finants- ja investeerimisplaanide ühildamine
Struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste eelarvete optimeerimine
Allaasutuste vahelise koostöö elavdamine
LEADER gruppide uute strateegiate ühildamine valla arengueesmärkidega
VIROL-i tasandil koostöö arendamine
Koostöölepingute ülevaatamine teiste organisatsioonidega
Valla kodulehe arendamine ja väljundi loomine sotsiaalmeedias

2. Elukeskkond
Planeerimistegevus muutunud efektiivsemaks
Kõik valla omandis olevad kasutuseta hooned on
kasutusele võetud
Parandatud hajaasustuse infrastruktuure
erinevate programmide toel
Tagatud tule- ja elektriohutus, kasvanud
energiatõhusus valla hoonetes
Säilinud kaugküttepiirkond
Tagatud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenus
ÜVK piirkonnas tervikuna.
Tagatud teede korrashoid
Heakorrastatud kõnniteede võrgustik
Rekonstrueeritud välisvalgustus
Toimiv ja tõhus jäätmekäitlussüsteem

Detailplaneeringute koostamine ja ellu viimine (kergliiklusteed, Mahu sadam jms)
Kasutuseta hoonetele haldajate otsimine või hoonete lammutamine
Hajaasustuse programmi rakendamine vallas
Perspektiivse üüri- ja sotsiaalkorterite vajaduse selgitamine
Tule- ja elektriohutuse alase ülevaatuse tegemine valla korterites ja elamutes
Soojusarvestite paigaldamine kaugküttevõrgustikus olevatele valla hoonetele
Viru-Nigula ühisveevärgi lõplik väljaehitamine vastavalt ÜVK arengukavale.
Viru-Nigula valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava uuendamine
Kohalike maanteede ja tänavate teehoiukava väljatöötamine sh bussiootepaviljonide
ehitamine, liikluskorraldusvahendite ja viitade korrastamine
Kohalike teede ja tänavate remontimine (kruusaga profileerimine, tolmuvabaks
muutmine, sildade-truupide rekonstrueerimine)
Välisvalgustuse rekonstrueerimine
Kohalike bussiliinide arendamine (õpilastranspordi doteerimine, optimaalse mahuga
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Heakorrastatud avalikud alad, kalmistu,
kultuuri- ja loodusmälestised, mängu- ja
õpperajad
Tagatud juurdepääs ja parkimine vaatamis-
väärsustele
Korrastatud loodus- ja muinsuskaitselise
väärtusega pargid Viru-Nigulas ja Vastal
Puhas elu- ja looduskeskkond, säilinud avalikud
ranna-alad
Tõusnud keskkonnateadlikkus
Külavaheteed tolmuvabad

busside kasutamine).
Jäätmete sorteerimise osakaalu suurendamine (nõuetekohase ohtlike jäätmete
kogumiskoha rajamine, sorteerimisvõimaluste laiendamine külades)
Avalike haljasalade ja rohealade korrastamine ning uute rajamine
Laste mänguväljakute korrastamine sh Vasta Kooli puhke- ja liikumisväljak
Kalmistu heakorra tagamine, kohalike kultuuritegelaste hauaplatside tähistamine
Matka-, tervise- ja õpperadade ning kergliiklustee arendamine (sh Letipea Ehalkivi
juurdepääs, Mahust Letipeale viiv tee, Vasta tiikide loodusõpperada koos
õuesõppeklassiga)
Parkimisplatside ehitus ja infotahvlite paigaldamine avalike külastusobjektide lähedusse
(Letipea, Ehalkivi, Vasta mõis, Mahu sadam jms)
Kirikumõisa pargi muinsuskaitse eritingimuste koostamine.
Vasta pargi rekonstrueerimisprojekti lõpule viimine
Veekogude korrastamine (Vasta tiigid, Mahu rand)
Keskkonnateadlikkuse tõstmine läbi erinevate ühisettevõtmiste ja talgupäevade

3. Ettevõtluskeskkond
Välja arendatud optimaalse infrastruktuuriga
Mahu sadam.
Toimiv koostöö ettevõtluse arendamiseks
Tagatud soodustused väiketootmise ja turismi
arenguks
Kohandatud nõukogudeaegseid tootmishooneid
väiketootmiseks ja turismi edendamiseks
Külastuskeskkonna kujundamine

Mahu sadama väljaehitamine
Ettevõtjate koondamine ümarlauale koosöövõimaluste ja vajaduste selgitamiseks
Ühiste probleemide lahendamiseks võimaluste otsimine (tööjõu transport, koolitused)
Viru-Nigula valla vabade ettevõtluspindade ja -võimaluste kaardistamine
Elanikkonna teavitamine ettevõtlusvõimalustest
Ettevõtlusega alustamiseks soodustuste pakkumine (soodustingimustega pind, teenused)
Külastusobjektide tähistamine ja parklate ehitamine

4. Haridus
Kvaliteetne alus- ja põhiharidus kaasaegses
õpikeskkonnas valla lastele
Kaasaegne arvutiklass ja kaasaegsed
õppevahendid kõigis klassides ning lasteaias

Kooli õppekava pidev uuendamine lähtuvalt ümbritseva elu vajadustest
Logopeedi ja sotsiaalpedagoogi ametikoha komplekteerimine
Koolitusvõimaluste ja nõustamise pakkumine nii pedagoogidele, personalile kui
lastevanematele
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Kooli personal ette valmistatud tööks
erivajadustega õpilastega
Loodud võimalused mitmekesise huvihariduse
pakkumiseks
Mõisakooli külastuste arv tõusnud tänu
omanäolisele sise- ja väliskujundusele ning
huvitavale külastusprogrammile
Tõllakuuri baasil välja ehitatud tehnoloogiaõppe
klass ja huvitegevuse saal
Aidamaja baasil välja ehitatud füüsika klass
koos säästva energia teemapargiga
(keskkonnaõppe- ja külastuskeskus)
Otstarbekalt sisustatud õuesõppeklass
Kooli juurde loodud tingimused kehalise
kasvatuse välitundide kvaliteetseks läbiviimiseks
Liivi majas rekonstrueeritud ruumid
õpilaskodule ja lastelaagrite korraldamiseks

Mitmekesiste võimaluste loomine individuaalsust arvestavaks võimetekohaseks õppeks
(süvendatud õppe, väikeklassi, üks-ühele õppe, toimetuleku ja LÕK rakendamine koolis)
Õpilaste arengut toetavate ainealaste huviringide loomine
Koostöö arendamine vallavalitsuse, kohalike ettevõtjate, ümberkaudsete koolide ja
lastevanematega
Mõisakooli eripära rõhutamine nii kooli sise- kui väliskujunduses
Külastusprogrammide kvaliteedi tõstmine Unustatud mõisate ketis osalemiseks
Tõllakuuri rekonstrueerimine ja kasutusele võtmine tehnoloogiaõppe klassi ja
huvitegevuse saalina
Aidamajas Vasta Kooli säästva energia teemapargi (maakondliku üldhariduskooli
keskkonnaõppe- ja külastuskeskuse) väljaehitamine
Õuesõppeala väljaehitamine Vasta tiigi ääres koos minispordiväljakuga
Majutusruumide väljaehitamine teenijatemajas õpilaskodu ja -laagrite läbiviimiseks
Võimaluste kasutamine haridusvaldkonna arendamiseks läbi fondide ja programmide

5. Sotsiaalne heaolu
Tagatud elanike tervislik ja sotsiaalne toimetulek Rahvatervise programmi ja tegevuskava koostamine vallas
Toimiv ja arenev meditsiini- ja sotsiaalvõrgustik
Arendatakse terviseedenduslikku tegevust

Terviseedenduslike ühisürituste ja kampaaniate organiseerimine vallas, liikumisalade
varustamine treeningvahenditega

Välja arendatud turvalisuse tugisüsteem Sotsiaaltöötajate täiendkoolituse tagamine
Kindlustatud hea ettevalmistusega sotsiaal- ja
meditsiinipersonal

Järjepidev ülevaade toimetulekuraskustega peredest ja nende probleemidega tegelemine
Puuetega inimestele ligipääsu võimaldamine avalikele teenustele

Loodud võimalused eakate hooldamiseks
Sotsiaaleluruumide seisukord viidud vastavusse
eluruumidele esitatavate miinimumnõuetega.

Perearsti teenuse tagamine
Tervisekontrolli tagamine lasteasutustes ja valla allasutustes
Ennetustegevuste ja nakkushaiguste tõkestamise korraldamine elanikkonna seas
(vaktsineerimised, teavitused, koolitused)
Vabatahtliku päästekomando ja kaitseliidu tegevuse tagamine ja toetamine
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Turvaürituste korraldamine
Viru-Nigula eakate hooldekeskuse projekteerimine ja ehitamine
Viru-Nigula valla sotsiaaleluruumide renoveerimine

6. Kultuur, sport, noorsootöö, kodanikuühiskond
Renoveeritud kaasaegse sisustuse, tehniliste ja
muude vahenditega kultuurirajatised
Aktiivne ja mitmekülgne kultuurielu
motiveeritud juhendajate ja eestvedajatega
Kirik kui kultuurikeskus
Innovaatiline raamatukogu ja koduloomuuseum
Mitmekesine ja heal tasemel spordi taristu
Võimalused rahvakultuuri ja professionaalse
kultuuri koostoimeks
Ühisüritustes kaasatud erinevad põlvkonnad
Heal tasemel koostöö valla haridus- spordi- ja
kultuuriasutuste vahel
Mitmekesised võimalused vaba aja veetmiseks
noortele ja lastele
Valla toetus omaalgatuslike kodanikuühenduste
tegevustele

Investeeringute teostamine kultuuriobjektidesse
Valdkonna personali professionaalsuse ja motiveerituse tagamine
Kvaliteetse raamatukoguteenuse pakkumine
Elanike juurdepääsu tagamine teadmistele, elukestva õppe toetamisele ning
lugemisharjumuste kujundamisele, üldiselt kultuurilisele arengule kaasaaitamine
Noorteürituste korraldamine, vabatahtlike kaasamine noorte töösse
Perekondlike sportlik-kultuuriliste ettevõtmiste korraldamine mitmekesist tegevust
pakkuvatel avalikel aladel
Uute teenuste väljaarendamine ja turundamine kultuuriasutustes
Muuseumis ja Vasta mõisas külastusprogrammide väljatöötamine ja turundamine
Ühiskondlikus korras avalike alade korrastamisele kaasa aitamisega kogukonnatunde
süvendamine, valla omanäolisuse rõhutamine ja imago kujundamine
Osalemine rahvusvahelistes programmides/projektides
Koostöö arendamine sõprusvaldade ja välispartneritega
Külalisesinejate vastuvõtmine
Juhendajate ja ringijuhtide kaasamine väljastpoolt valda
Projektipõhiste koolituste/kursuste /õpitubade korraldamine kultuuri, spordi ja
noorsootöö valdkonnas Erinevate kultuuriasutuste koostöös ühisettevõtmiste
korraldamine (rahvamaja, koduloomuuseum, raamatukogu, kool, spordisaal)
Kontsertide, näituste, kohtumiste organiseerimine koostöös erinevate asutuste ja
institutsioonidega
Külakeskuste väljaarendamise toetamine
Kodanikualgatuse toetamine valla ja ettevõtjate poolt
Infovahetuse organiseerimine kogukondliku tegevuse arendamiseks (kaasalööjad,
abistajad, toetajad jms)
Kultuuri- ja spordi- ja noorsootöö avalikustamine ja korraldamine läbi sotsiaalmeedia
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Investeering Maksumus
(euro) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Finantsallikas

1. Juhtimine
Vallamaja ruumide
rekonstrueerimine 2000 0 2000 0 0 0 Omavahendid
Sh toetuste arvel 0 0 0 0 0 0
Sh muude vahendite arvelt
(omaosalus) 2000 0 2000 0 0 0
Valdkond 1 kokku 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 Omavahendid
Sh toetuste arvelt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sh muude vahendite arvelt 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 Omavahendid

Detailplaneeringu koostamine
Mahu sadamale 6000 6000 Omavahendid
Sh toetuste arvelt 0
Sh muude vahendite arvelt 6000 6000
Ehitusprojekti koostamine Viru-
Nigula kergliiklusteele 6000 6000 Omavahendid, fondid
Sh toetuste arvelt 4500 4500
Sh muude vahendite arvelt 1500 1500 Omavahendid
Mahu sadama parkimisala
planeering 2000 2000 Omavahendid
Sh toetuste arvelt 0
Sh muude vahendite arvelt 2000 2000 Omavahendid

Mahu sadama rekonstrueerimine
/Slip 62500 32500 30000 Omavahendid, fondid
Sh toetuste arvelt 50000 25000 25000 PRIA Kalaleader
Sh muude vahendite arvelt 12500 7500 5000 Omavahendid
Investeeringud valla teedesse, sh
külasiltide paigaldamine
vastavalt teehoiukavale 68000 32000 12000 10000 7000 7000 Omavahendid
Sh toetuste arvelt 0
Sh muude vahendite arvelt 68000 32000 12000 10000 7000 7000 Omavahendid
Kergliiklustee ehitamine
Padaorust Flexani 436000 300000 136000 Omavahendid, fondid

2. Elukeskkond
2.1.Planeeringud

2.2 Infrastruktuur
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Investeering Maksumus
(euro) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Finantsallikas

Sh toetuste arvelt 370600 250000 120600 Fondid
Sh muude vahendite arvelt 65400 50000 15400 Omavahendid
Katlamaja elektrivõrgu
rekonstrueerimine 10000 10000 Omavahendid
Sh toetuste arvelt 0 0
Sh muude vahendite arvelt 10000 10000 Omavahendid
Elamumajanduse soojasõlmede
ehitus  (2 soojasõlme aastas) 25500 15000 7000 3500 Omavahendid
Sh toetuste arvelt 0
Sh muude vahendite arvelt 25500 15000 7000 3500 Omavahendid
Vasta Kooli puurkaevule
puhastuseadme paigaldamine 16700 16700 Omavahendid
Sh toetuste arvelt 0 0
Sh muude vahendite arvelt 16700 16700 Omavahendid

Hajaasustuse programm 25338 12338 13000
Omavahendid, fondid
erasektor

Sh toetuste arvelt 12338 5838 6500
Hajaasustuse
programm, erasektor

Sh muude vahendite arvelt 13000 6500 6500 Omavahendid
Pada küla ühisveevärgi
rekonstrueerimine, trassid 90912 90912 Omavahendid, fondid
Sh toetuste arvelt 57690 57690 KIK
Sh muude vahendite arvelt 33222 33222 Omavahendid
Viru-Nigula tänavavalgustuse
rekonstrueerimine ja
turvakaamerate paigaldamine 0
Sh toetuste arvelt 0
Sh muude vahendite arvelt 0
Viru-Nigula - Vasta
kergliiklustee tänavavalgustuse
väljaehitamine 16000 8000 8000 Omavahendid, fondid
Sh toetuste arvelt 12000 6000 6000
Sh muude vahendite arvelt 4000 2000 2000
2.3 Hallatavate hoonete korrashoid
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Investeering Maksumus
(euro) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Finantsallikas

Vasta mõisa sepikoja
restaureerimine 14500 14500 Omavahendid, fondid
Sh toetuste arvelt 10000 10000
Sh muude vahendite arvelt 4500 4500
Perearsti punkti remont ja
vastavusse viimine tervisekaitse
nõuetele 8000 5000 3000 Omavahendid, fondid
Sh toetuste arvelt 0
Sh muude vahendite arvelt 8000 8000
Viru-Nigula rahvamaja
rekonstrueerimine 27577 12577 15000 Omavahendid, fondid
Sh toetuste arvelt 20000 10000 10000
Sh muude vahendite arvelt 7577 2577 5000
Viru-Nigula raamatukogu
remont, katuse ja välisfassaadi
rekonstrueerimise lõpetamine 30000 0 30000 Omavahendid, fondid
Sh toetuste arvelt 25000 0 25000
Sh muude vahendite arvelt 5000 0 5000
Viru-Nigula spordihoone
renoveerimine, põranda vahetus,
fuajee, elekter 17000 10000 7000 Omavahendid, fondid
Sh toetuste arvelt 12500 7000 5500
Sh muude vahendite arvelt 4500 3000 1500
Elamute remont-restaureerimine
valitsejamajad Padas  ja Vastal,
kortermaja Padas 13000 2500 2500 2500 2500 3000 Omavahendid, fondid
Sh toetuste arvelt 9750 1875 1875 1875 1875 2250
Sh muude vahendite arvelt 3250 625 625 625 625 750

Parkide rekonstrueerimine
Vastal II etapp (ja Viru-Nigulas)
hoolduskava koostamine 2040 2040 Omavahendid, KIK
Sh toetuste arvelt 1734 1734 KIK
Sh muude vahendite arvelt 306 306 Omavahendid

2.4 Keskkonnakaitse ja loodusobjektid
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Investeering Maksumus
(euro) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Finantsallikas

Loodusturismiobjektide
korrastamine (Vasta tiigi
puhastamine) 5100 5100 Omavahendid, fondid
Sh toetuste arvelt 4000 4000
Sh muude vahendite arvelt 1100 1100
Ohtlike jäätmete kogumiskoha
rajamine 18000 18000 Omavahendid, fondid
Sh toetuste arvelt 15000 15000
Sh muude vahendite arvelt 3000 3000
Valdkond 2 kokku 900167 213667 54500 93000 30500 310000 168500 30000 0 0
Sh toetuste arvelt 605112 91137 21375 52875 16875 252250 145600 25000 0 0
Sh muude vahendite arvelt 295055 122530 33125 43125 10625 57750 22900 5000 0 0

Tasuvusuuringu tellimine
hooldekodu ja toetatud elamise
väljaehitamiseks ja
hoolekandeteenuse
arendamiseks 1000 1000
sh toetuste arvelt 0 0
muudest vahenditest 1000 1000
Viidamajanduse korrastamine
ettevõtete, turismiobjektide
tähistamiseks (kontseptsiooni
loomine kuni teostuseni) 7000 7000 Omavahendid, fondid
Sh toetuste arvelt 0
Sh muude vahendite arvelt 7000 7000
Loodusradade planeerimine MK
aladele Letipeal ja Padas 200 200

Omavahendid,
fondid,  MTÜ'le

Sh toetuste arvelt 0 0
Sh muude vahendite arvelt 200 200
Letipea Ehalkivi juurdepääsu
rajamine koos parkimisplatsi ja
külastuskeskusega 200 200

Omavahendid,
fondid, MTÜ'le
omafin.

Sh toetuste arvelt 0
Sh muude vahendite arvelt 200 200

3. Ettevõtluskeskkond
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Investeering Maksumus
(euro) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Finantsallikas

Valdkond 3 kokku 8400 0 8200 200 0 0 0 0 0 0
Sh toetuste arvelt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sh muude vahendite arvelt 8400 0 8200 200 0 0 0 0 0 0

Vasta Kooli õppekabinettide
kaasajastamine 6000 2000 2000 2000 Omavahendid, fondid
Sh toetuste arvelt 0
Sh muude vahendite arvelt 6000 2000 2000 2000
Vasta Kooli energiapargi-
säästukeskuse rajamine 20000 5000 5000 10000 Omavahendid fondid
Sh toetuste arvelt 18000 4500 4500 9000 fondid
Sh muude vahendite arvelt 2000 500 500 1000 Omavahendid
Vasta Kooli  tõllakuuri
rekonstrueerimine tehnoloogia-
õpekeskuseks ja
multifunktsionaalseks saaliks,
projekteerimine, ehitus 251140 1140 75000 100000 75000 Omavahendid, fondid

Sh toetuste arvelt 200960 960 62500 75000 62500
Kultuuriministeerium
, fondid

Sh muude vahendite arvelt 50180 180 12500 25000 12500 Valla eelarve
Viru-Nigula valla laste mängu-
ja spordiväljakute rajamine sh
Vasta Kooli
õuesõppeklass/minispordiväljak
(Paviljonide, spordiplatside, -
rajatiste ehitamine) 10000 2000 2000 2000 2000 2000 Omavahendid, fondid
Sh toetuste arvelt 9000 1800 1800 1800 1800 1800 PRIA LEADER
Sh muude vahendite arvelt 1000 200 200 200 200 200
Valdkond 4 kokku 287140 3140 9000 9000 14000 77000 100000 75000 0 0
Sh toetuste arvelt 227960 2760 6300 6300 10800 64300 75000 62500 0 0
Sh muude vahendite arvelt 59180 380 2700 2700 3200 12700 25000 12500 0 0 Omavahendid

Toetatud elamise hoone
heakorrastamine Pada külas 20000 10000 10000 Omavahendid, fondid
sh toetustest 14000 7000 7000

4. Haridus

5. Sotsiaalne heaolu
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Investeering Maksumus
(euro) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Finantsallikas

sh muudest vahenditest 6000 3000 3000
Valdkond 5 kokku 20000 0 0 0 10000 0 10000 0 0 0
Sh toetuste arvelt 14000 0 0 0 7000 0 7000 0 0 0
Sh muude vahendite arvelt 6000 0 0 0 3000 0 3000 0 0 0

Kunda Külaseltsi Seltsimaja
rekonstrueerimine,  abihoone
katus ja avatäited 320 320

Omavahendid,
fondid, MTÜ

Sh toetuste arvelt 0
Sh muude vahendite arvelt 320 320

Selja Külaseltsi  maja sisustus 714 714
Omavahendid,
fondid, MTÜ

Sh toetuste arvelt 0
Sh muude vahendite arvelt 714 714
Aasukalda Priitahtliku
Päästekomando depoo
rekonstrueerimine 900 500 400

Omavahendid,
fondid, MTÜ

Sh toetuste arvelt 0
Sh muude vahendite arvelt 900 500 400
EELK Viru-Nigula koguduse
tõllakuuri katuse
rekonstrueerimine 320 320

Omavahendid,
fondid, erasektor,
MTÜ

Sh toetuste arvelt 0
Sh muude vahendite arvelt 320 320
EELK Viru-Nigula koguduse
leerimaja katuse
rekonstrueerimine 320 320
Sh toetuste arvelt 0
Sh muude vahendite arvelt 320 320
Viru-Nigula Pastoraadi remont-
restaureerimine  veranda ja
tubade remont 3000 3000

Omavahendid,
fondid, erasektor,
MTÜ

Sh toetuste arvelt 2000 2000
Sh muude vahendite arvelt 1000 1000

6. Kultuur, sport, noorsootöö, kodanikuühiskond



Viru-Nigula valla investeeringute kava 2015 - 2023

Investeering Maksumus
(euro) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Finantsallikas

Mahu Külaseltsi maja
rekonstrueerimine II ja III etapp 4000 2000 2000

Omavahendid,
fondid, erasektor,
MTÜ

Sh toetuste arvelt 0
Sh muude vahendite arvelt 4000 2000 2000

Viru-Nigula jahtkond 320 320

Omavahendid,
fondid, erasektor,
MTÜ

Sh toetuste arvelt 0
Sh muude vahendite arvelt 320 320
Liivi maja rekonstrueerimine
õpilaskodu ja majutusega
suvelaagrite korraldamise
kohaks 200000 100000 100000 Omavahendid, fondid
Sh toetuste arvelt 160000 80000 80000
Sh muude vahendite arvelt 40000 20000 20000
Valdkond 6 kokku 209894 640 3214 400 5000 320 320 100000 100000 0
Sh toetuste arvelt 162000 0 0 0 2000 0 0 80000 80000 0
Sh Valla eelarvest 47894 640 3214 400 3000 320 320 20000 20000 0
KOGU KAVA  KOKKU 1427601 217447 76914 102600 59500 387320 278820 205000 100000 0
Sh toetuste arvelt 1009072 93897 27675 59175 36675 316550 227600 167500 80000 0
Sh Valla eelarvest 418529 123550 49239 46425 19825 70770 51220 37500 20000 0
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