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Sissejuhatus

Sinu  ees  on  Aseri  valla  arengukava  aastateks  2016-2022.  Arengukava  on  valla

olulisemaid  dokumente,  mis  on  aluseks  valla  eelarve  koostamisel.  Arengukava  kui

strateegiline  arengudokument  määratleb  nii  lühi-,  kui  ka  pikaajalised  strateegilised

eesmärgid. Arengukava koostamisel arvestatakse nii kohalike elanike nägemusega kui

ka  säästva  arengu  põhimõtetega.  Säästva  arengu  kohaselt  käsitletakse  majandus-,

sotsiaal-,  kultuuri-  ja  looduskeskkonna  arengut  tasakaalustatud  kujul.  Sealjuures  on

oluline  olemasolevate  ressursside  võimalikult  otstarbekas  ja  säästlik  kasutamine,

arvestades  sealjuures  kohalike  iseärasuste  ja  globaalsete  trendidega.  Arengukava  on

sihte seadev, elav, pidevalt uuenev ja kaasajastuv dokument, mis on aluseks erinevate

eluvaldkondade  arengu  integreerimisel  ja  koordineerimisel.  Arvestades  suurte

muudatustega  eesseisva  haldusreformi  läbiviimisel,  oleme  arvestanud  selles

arengukavas kohaliku kogukonna ja praeguse valla  juhtivorgani  nägemust Aseri,  kui

ühendatud  suurvalla  ühe  osa  vajadustest  ja  suundumistest  juba  uues  vallas.  Tänu

pidevale  vajadusele  kaasajastuda,  kinnitatakse  vallavolikogu  poolt  selles  tehtud

muutused  ja  uuendused  iga-aastaselt  hiljemalt  15-ndaks  oktoobriks.  Arengukava

koostamiseks moodustati Aseri Vallavolikogu poolt 15-liikmeline töörühm.

Arengukava, mis valmis arengukava töörühma teemakoosolekute, avatud arutelude ja

intervjuude,  valla  aktiivsemate  elanike  koostööna,  koosneb  kolmest  osast.  Esimeses

osas on välja toodud Aseri  valla  arengustrateegia,  visioon, missioon ja strateegilised

eesmärgid valdkondade kaupa ning tähtsamad ja prioriteetsemad tegevused. Teine osa

(Lisa 1), sisaldab arengueesmärkide elluviimise tegevuskava ajalises raamistikus ning

on  pärast  haldusreformi  elluviimist  Aseri  vallas  elava  kogukonna  poolt  üles  seatud

prioriteetide loetelu nende elluviimiseks uues koosluses. Kolmas osa (Lisa 2) kirjeldab

valla  ajalugu  ja  hetkeolukorda,  geograafilist  asendit,  looduslikku  keskkonda,

rahvastikku, ettevõtlust, sotsiaalset ja tehnilist infrastruktuuri ja kohaliku omavalitsuse

juhtimist ning eelarvet.
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ASERI VALLA ARENGUSTRATEEGIA

1. Arengueeldused Aseri vallas – SWOT analüüs

1.1. Aseri valla tugevused

Looduslikud eeldused
Valla  arengu  määravad  paljuski  valla  geograafilisest  asendist  ning  looduslikest

eripäradest  tulenevad  tingimused.  Aseri  valla  tugevuseks  on  logistiliselt  soodne

asukoht  kahe  kiirelt  areneva  regiooni,  Ida-Viru  tööstuspiirkond  ning  Tallinna  ja

Harjumaa majanduspiirkond, vahel. Valda läbib üks riigi põhimagistraalidest – Tallinn-

Narva  maantee, mis  kindlustab  vallale  hea  ühenduse  potentsiaalsete  turgudega  nii

ettevõtluse  kui  puhkemajanduse  arendamiseks,  tagades  juurdepääsu  nii  regiooni

tööstuspiirkondadele, kui transpordisõlmedele (Sillamäe sadam, Kunda sadam).

Valla  ulatuslik  merepiir,  liivarannad,  omapärane  ja  kaunis  maastik (klindialad,

paekallas) pakuvad olulist puhkemajanduslikku potentsiaali, mis on samaväärne teiste

põhjaranniku  turismiteljel  paiknevate  turismisihtkohtadega  nagu  Salmistu,  Kolga,

Viinistu, Käsmu, Võsu, Vergi, Toolse, Mahu, Purtse, Aa, Ontika, Toila, Sinimäe, Narva-

Jõesuu. Valla olulisi looduslikke vaatamisväärsusi kaitseb intensiivse inimtegevuse eest

Aseri maastikukaitseala. 

Aseri keskuses asuv väike tehisjärv, mida tuntakse ka Aseri tiigina, annab ainulaadse

võimaluse arendada välja Aseri südamesse  atraktiivse puhkeala, säilitades seejuures

Aseri keskuses roheluse ja loodusliku keskkonna. 

Valla elanikkond on koondunud peamiselt  Aseri  alevikku ja suurematesse küladesse,

mis  loob  võimalused  kuluefektiivseks  majandamiseks  ühisveevärgi,  tsentraalse

soojamajanduse,  tänavavalgustuse  ja  teiste  analoogsete  teenuste  arendamisel.  Valla

territooriumil paiknevad üleriigilise tähtsusega Eesti  suurimad sinisavi varud, mis on

atraktiivseks  teguriks  ehitusmaterjalide  tööstuse  arendamisel  ja  savi  uute

kasutusvaldkondade uurimiseks ning kasutuselevõtuks vallas.

Kohaliku  tähtsusega  lubjakivimaardlad  pakuvad  lisavõimalusi  ehitusmaterjalide

tootmisel.
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Inimesed ja sotsiaalne kapital

Teine oluline tegur valla arengu kavandamisel on vallas elavad inimesed. Vaatamata

valla  väiksusele  tegutsevad  vallas  põhikool-lasteaed,  muusikakool  ja  üks

raamatukogu. Vallas on välja arendatud heal tasemel sotsiaalhoolekande ja turvakodu

teenused.  Valla  elanikud  on  sotsiaalselt  aktiivsed,  toimib  elav  kultuurielu,  palju  on

ühisüritusi,  tegutsevad  isetegevusringid,  külaseltsid.  On  olemas  tugev  aktiivne

kodukohta  hindav  elanikkonna  tuumik  nn  „maa  sool“.  Aseri  valla  elanikkonna

paljurahvuseline  koosseis  on  valla  elanikele  andnud  multikultuurse  ühiskonna

toimimise kogemuse. Vene keelt kõneleva elanikkonna suur osatähtsus loob võimaluse

lisaks Euroopa turgudele arendada ka idaturgudele suunatud turismiteenuseid. Vallal on

olemas nii rahvamaja kui vabaajakeskus (spordikompleks), mille kaasajastamisel on

tagatud väga heal tasemel vaba aja veetmise võimalused Aseri valla inimestele ja valda

külastavatele  turistidele.  Aseri  vald osaleb aktiivselt  rahvusvahelises kui  ka kohalike

omavalitsuste  vahelises  koostöös.  On  sõlmitud  koostöölepingud  Moldova  Vabariigi

Gagauusia Komrati Rajooniga ja Kohtla-Järve linnaga. 

Tulevikus planeeritakse sõlmida koostöölepe Soome Vabariigi Myrskylä vallaga. 

Vallas  korraldatakse  rahvusvahelisi  ja  piirkondlikke  suurüritusi  nagu  Eesti

diplomaatilise  korpuse  ja  IVOL-i  vaheline  jalgpalliturniir,  Savijooks,  lauatennise

võistlused, suvekontserdid välisesinejatega jne. 

Ettevõtlus ja kohalik omavalitsus 

Aseri vallal on pikaajalised kogemused ehituskeraamika tööstuse asukohana, pikaajaline

tööstuspiirkonna kogemus ja Aseri kui kaubamärgi tuntus. Unikaalsete sinisavi varude

piisavus võimaldab ehituskeraamika ettevõtluse jätkumise ka pikaajalises perspektiivis.

On  olemas  ehitussektori  arengut  suunav  tugev  suurtootja  -  AS  Wienerberger.

Keraamikatööstuse ajaloo eksponeerimine, käsitöökodade ja õpitöökodade arendamine

tugevdaks Aseri kui turismisihtkoha potentsiaali. Piisavalt suured tööstusalad tagavad

ettevõtluse  ja  tööstustegevuse  laiendamiseks  ja  arendamiseks  vajalikud  võimalused.

Turismi- ja puhkemajanduse arendamiseks on loodud tugev baas Kalvi mõisa näol, mis

hetkel ei toimi küll kui avatud turismiobjekt, kuid on atraktiivne ja omanäoline. Teiseks

turismiobjektiks  on  Kalvi  looduslikult  kaunis  suplusrand,  mis  on  avatud  kõikidele

puhkajatele. Aseris on taasavatud väike kodulooekspositsioon ja kooli ajalootuba, mis

annavad väga põgusa ülevaate kohaliku hariduselu ja koduloo ajaloost. Turistidele on

avatud Aseri aleviku südames looduslikult kaunis kohas asuv puhkepark.  Sissesõidul
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Aseri alevikku, Kõrtsialuse külas asub Aseri valla külalistemaja ja toitlustuskoht „Jäägri

Grill“, kus pakutakse erilisi metsasaadustest ja metsloomalihast valmistatud roogasid.

Samas Kõrtsialuse külas  asub ka tervisepüramiid,  mis  on huvitavaks külastuskohaks

turistidele. Tallinn-Narva maantee ääres asub Olerexi tankla koos toitlustuskohaga ja ka

Rannu  kohvik.  Aseri  vallas  on  turistidele  mõeldud  mitu  matkarada  ja  väga  ilusate

vaadetega  merekalda  vaatekohti.  Aseri  vallal  on  olnud  eeskujulik  eelarvedistsipliin,

mistõttu  vallal  on  olemas  head  laenuvõimalused  suurte  investeerimisprojektide

omafinantseeringunõuete  täitmiseks.  Võimalus  on  taotleda  vahendeid  LEADER

programmist (Virumaa Koostöökogu).

1.2. Aseri valla nõrgad küljed

Aseri  valla  arengut  piiravate  teguritena  võib  välja  tuua  nii  looduslikest  tingimustest

tulenevaid piiranguid, kui inimkapitali ja ettevõtlusega seotud piiranguid. Kaunis loodus

on  tinginud  ka  mitmete  looduskaitseliste  piirangute  kehtestamise,  mis  pidurdavad

ettevõtluse,  elamuehituse ja puhkemajanduse arendamist.  Välja arendamata ranna- ja

puhkealad tõrjuvad võimalikke külastajaid teistesse Eesti põhjaranniku sihtpunktidesse

nagu Toila või Narva-Jõesuu ning Aseri maine puhkepiirkonnana on nõrk. Maakoore

ehituslik  eripära  (klindipealne)  Aseris  tingib  kõrge  radoonitaseme  ja  esitab  seetõttu

kõrgemad  nõudmised  elamuehitusele  ning  tõstab  mõnevõrra  elamuehituse  hindasid.

Aseri valla kui turismipiirkonna potentsiaali nõrgestab Ida-Viru maakonna negatiivne

maine väljaspool maakonda – kardetakse kõrget kuritegevust ning reostunud keskkonda

ning  ollakse  väheteadlikud  Ida-Viru  vaatamisväärsustest.  Aseri  valla  elanikkond

vananeb  ja  elanike  arv  väheneb.  Vähe  on  vallas  noori  peresid  ja  nii  põhikooli  kui

keskkooli  lõpetanud  noored  suunduvad  õppima  väljapoole  Aseri  valda  ning  nende

naasmine valda on vähetõenäoline. Vallas on vähe kõrgharidusega ettevõtlikke inimesi

ning  kaasaja  nõuetele  vastavat  tehnilist  oskustööjõudu  (automaatikud,

programmeerijad). Teenindussektori ja eriti puhkemajanduse arendamine vallas eeldab

elanikkonna väga head eesti ja võõrkeelte oskust, mida paljudel valla elanikel hetkel ei

ole.  Lihttööjõu kõrge osatähtsus ja vähene keeleoskus toovad kaasa ka paljude valla

elanike keskmisest madalamad sissetulekud ja kohapealse tagasihoidliku nõudluse nii

kaupadele,  kui  teenustele.  Aleviku  peatänava  kahekordsed  1950-1960-ndatest  pärit

korruselamud on osaliselt kasutusest välja langenud, eraomanikud ei hoolda oma vara

heaperemehelikult, mistõttu jätab asula kesktänav mahajäetud ja trööstitu mulje. Valla

väike elanike arv, kellest enamik koondub Aseri alevikku, eeldab suuremate projektide
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korral  edukat koostööd naaberomavalitsustega,  kuid valla kompaktne haldusstruktuur

muudab Aseri valla teistest lähipiirkonna naabervaldadest, kus domineerib hajaasustus,

eripärasemaks ning muudab keerulisemaks ühistele probleemidele lahenduste leidmise.

1.3. Väliskeskkonnast tulenevad võimalused

Aseri valla arenguvõimalused avarduvad seoses  EL struktuurifondide rakendamise

järgmise perioodi 2014/2020. a avanemisega. Valla ja vallas tegutsevate ettevõtete ja

mittetulundussektori võimalused taotleda toetust ettevõtluse ja kohaliku elu arendamise

kaasrahastamiseks avarduvad oluliselt. Naaberpiirkondade, eriti Ida-Virumaa tööstuslike

piirkondade kiire areng loob nõudluse kvaliteetsete elurajoonide arendamiseks ning

vabaaja  veetmise  ja  puhkevõimaluste  tekitamiseks. Aktiivsete  eluviiside

populariseerimine tõstab huvi loodusturismi ja aktiivse puhkamise võimaluste vastu ja

suurendab  aktiivse  puhkuse  veetmise  võimalusi  otsivate  turistide  arvu.  Pikaajaline

kogemus tööstuskeraamika osas ning rikkalikud maavarad ning sektori arengut suunav

suurtootja  loovad  soodsad  eeldused  ehitusmaterjalide  ettevõtluse  koondumiseks

piirkonda, kasvab  vajadus  spetsialiseerunud  väiketootjate  järele  (nt  alusetootjad,

sillusetootjad  jms).  Seda  protsessi  toetab  ka  ehitussektori  jätkuv  areng  ja

ehitusmaterjalide  kasvav  välisnõudlus.  Aseri  valla  üheks  rikkuseks  on  siin  leiduv

sinisavi,  mida  kasutatakse  hetkel  ainult  ehitusmaterjalide  toorainena.  Savi  laiemat

kasutamisvõimalust  teistes  valdkondades  nagu  kosmeetika,  terviseravi,  keraamiliste

suveniiride tootmine jne on väga vähe uuritud, mis annab võimaluse selle maavara palju

laiemat kasutuselevõttu teistes valdkondades. Aseri valla keskus asub vahetus läheduses

sadamakrundile, mis hetkel samuti ei ole leidnud konkreetset kasutust. Perspektiivis on

aga  olemas  kõik  võimalused  meresadama  väljaarendamiseks  ja  uute  arvestatavate

töökohtade tekkimiseks Aseri valda. Aseri vallal on olemas ilus rannajoon, kuhu oleks

võimalik  arendada  Aseri  aleviku  puhkerand  koos  sinna  suubuva  promenaadiga.

Kasutamisest  väljas on hetkel  Aseri  endine ujula,  mis  on müüdud erasektorile,  kuid

mida oleks võimalik korrastada ja taaskäivitada uute sportimis- ja puhkeaja sisustamise

rajatisena. Aseris on olemas täismõõtmeline jalgpallistaadion 400 meetrise jooksurajaga,

mida  oleks  võimalik  rekonstrueerida  piirkonna  arvestatavaks  spordirajatiseks.  Aseri

vald on Kiviõli regiooni omavalitsusliidu liige, kuhu kuuluvad naabervallad Sonda ja

Lüganuse ning suhteliselt lähedal asuv Kiviõli linn, mis annab võimaluse haldusreformi

läbiviimisel  ühinemiseks  suureks  ühisvallaks  ja  arenguvõimaluste  suurendamiseks.

Uued  võimalused  võivad  kaasneda  ka  haldusreformi  elluviimisel  ja  Aseri  valla
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liitumisel  naabervaldade  ja  linnadega,  mis  tõstab  valla  investeerimise-  ja

maksevõimekust.

1.4. Väliskeskkonnast tulenevad ohud

Jätkuv  oskustööjõu  vähesus piirab  innovaatiliste  ettevõtete  arengut,  teisalt  viib

atraktiivsete,  kõrgepalgaliste  töökohtade  vähesus  ning  kõrg-  ja  kutseharidusasutuste

puudumine  noorte  jätkuvale  väljarändele.  Ehitustehniliste  aladega  tegelevate

haridusasutuste vähesus ja uurimisasutuste puudumine piirab ehitusklastri arengut kogu

piirkonnas.

Tugevate tõmbekeskuste kujunemine lähedal asuvates omavalitsustes - Sillamäel,

Kiviõlis, Kohtla-Järvel,  võib kaasa tuua elanikkonna kontsentreerumise suurematesse

linnadesse,  kus  on  atraktiivsemad  töökohad.  Konkureerivate  objektide  arendamine

(vabaajakeskused jms) võib kaasa tuua potentsiaalsete külastajate voogude vähendamise

ja pikendab objektide tasuvusaega. 

Aseri aleviku defineerimine kohaliku, mitte piirkonnakeskusena Ida-Viru maakonna

üldplaneeringus võib kaasa tuua olukorra, kus põhihariduse ja huvihariduse arendamine

ja  staadioni  renoveerimine  Aseris  ei  ole  prioriteediks  maakonna  arengus.

Tööstuspiirkondade  intensiivne  arendamine  Ida-Virumaal  suurendab

keskkonnakoormust  ning  kujundab  piirkonna  mainet  tööstuskeskselt,  mistõttu

puhkemajanduse  arendamine  võib  saada  pärsitud.  Finantseerimisvõimaluste  vähesus

maapiirkonna ettevõtlusele piirab kohaliku väikeettevõtluse arengut. Suhted Venemaaga

ja  pikad  piirijärjekorrad  võivad  kaasa  tuua  ühelt  poolt  Venemaal  asuvate  klientide

pettumuse  (lepingutel  pikad  tähtajad),  teisalt  vähendab  Eesti  halb  maine  Venemaal

potentsiaalsete turistide voogu.

2. Aseri valla võimalikud stsenaariumid haldusreformi korral

Aseri vallal on võimaliku haldusreformi korral ühinemiseks põhiliselt  kaks varianti:

Esimene variant, kas ühineda ajaloolises suunas (Viru-Nigula ja Kunda), see tähendab

lääne poole, oli ju praegune Aseri vald üks osa Mahu vallast. Või siis teine variant: nn

Kiviõli regioonis koos Kiviõli linna, Sonda ja Lüganuse vallaga. 

Elanike arvust

Efektiivse  kohaliku  omavalitsuse  toimimise  aluseks  on  korralik  tulubaas.  Tulubaas

teatavasti tekib maksudest. Kui on lähikonnas piisavalt hästitasustatud töökohti, siis on

ka maksulaekumine hea. 
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Elanike arvud ja pindalad:

Omavalitsus Elanike arv Pindala, km²

Aseri vald 1673 67

Viru-Nigula vald 1288 234

Kunda linn 3285 10

Sonda vald 789 148

Kiviõli linn 5504 11

Lüganuse vald 3119 439

KOKKU: 15658 909

Allikas: Statistikaamet, seis jaanuar 2015. a.

Kui Aseri vald ühineks Kiviõli suunal Aseri–Kiviõli–Sonda, siis saaks ühinenud valla

elanike arvuks ilma Lüganuse vallata 1673+789+5504=7966 elanikku ja koos Lüganuse

vallaga 11 085 elanikku. Ilma Lüganuse vallata jääks maapiirkond vähemusse võrreldes

Kiviõli  linnaga.  Kui Aseri  vald ühineks lääne suunas Aseri–Viru-Nigula–Kunda, siis

ühinenud valla elanike arvuks saaks 1673+1288+3285=6246 elanikku. Sellel juhul on

maa ja linna osakaal võrdsem.

Igal  juhul,  kuhupoole  ka  Aseri  vald  ei  ühineks,  jääks  ühinenud  omavalitsuse

suuruseks suurem kui keskmine omavalitsus (ca 5000 elanikku) Eestis.

Ühinemiste puhul jäävad keskusteks ilmselt ikkagi kas Kunda või Kiviõli. Kui vaadata

rahvastiku keskmist vanust, siis alla 45 aasta on keskmine vanus Viru-Nigulas (44,5 a)

ja Lüganuse vallas (44,5 a). Teistes omavalitsustes on elanike keskmine vanus üle 45

aasta, kõige vanemad inimesed elavad Kiviõlis ja Sondas.

Kas  me  saame  võrrelda  kahe  tulevase  keskuse  Kunda  ja  Kiviõli  plusse  ja

miinuseid?

Kunda linna plussid: linnas ja lähiümbruses on erinevaid tööandjaid (suuremad Kunda

Nordic  Tsement,  Estonian  Cell,  Kunda sadam ja  Flexa  Viru-Nigulas),  kes  erinevaid

töötegijaid  vajavad,  st  on  erinevaid  võimalusi  töö  leidmiseks,  linnapilt  on  välja

arenenud ja heakord on heal tasemel.

Miinuseks  on  vast  see,  et  tsemenditehas  on  nii  lähedal  linnakeskusele.  Aga

tehnoloogiate täiustumisega reostab keskkonda tehas järjest vähem.

Kiviõli puhul on linna lähiümbruses üks suurem tööandja Kiviõli Keemiatööstus, teised

tööandjad ei  ole  märkimisväärse suurusega.  Linnapilt  on puudulikult  väljaarendatud,

heakord jätab soovida.
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On olemas Kiviõli seiklusturismikeskus, rajatakse Aidu Veespordikeskus ja tuulepark.

Missugused eeldused loob ühinemine:

 Valla pakutavate avalike teenuste kvaliteedi paranemine;

 valla pakutavate teenuste ja ametnike sügavama spetsialiseerumise;

 eelarveliste vahendite tõhusama kasutamise;

 kasvab valla haldussuutlikkus, finantssuutlikkus ja konkurentsivõime;

 on võimalik arendada valla haridussüsteemi jätkusuutlikkust;

 on võimalik paremini elavdada mittetulundustegevust ja külaliikumist;

 on võimalik tõhustada valla juhtimisstruktuuri.

Olemasolev  haldusterritoriaalne  korraldus  (ehk  kui  ühinemist  ei  toimu),  seab

järgmised piirangud:

 rahaliste vahendite nappus, mis ei võimalda palgata kõiki vajalikke spetsialiste

ega kasutada olemasolevaid arenguvõimalusi,  samas ei  ole  tagatud efektiivne

tööaja kasutus ametnike poolt väikeses omavalitsuses;

 kohalike  omavalitsuste  eelarved  ei  võimalda  piisavalt  investeeringuid  ega

suuremate  projektide  omafinantseeringute  katmist  soovitud  projektide

elluviimiseks;

 omavalitsused osutavad vastastikku teenuseid ja rahastavad infrastruktuuri (kool,

muusikakool),  mistõttu  toimub  piirkonna  arengu  seisukohalt  ebamõistlik

ressursside kasutamine.

Ühinemise tulemusena võivad kaasneda ka mõned riskid:

 valla mõnede piirkondade ebaproportsionaalne esindatus valla juhtimises;

 ühinenud  omavalitsuse  haldusaparaadi  ümberkorraldamine  võib  tekitada

mõningat segadust nii ametnike kui elanikkonna hulgas;

 keskuse eelistatum väljaarendamine;

 põlevkivitööstuse ebastabiilsus.

Et  mainitud  riskid  oleks  maandatud  või  üldse  olemata,  tuleb  täita  kõiki

ühinemislepingu punkte täpselt, ilma kellelegi liiga tegemata.

Ühinemisreformiga  taotletakse  tavaliselt  ühinevate  omavalitsuste  poolt  avalike

teenuste kvaliteedi tõusu ja järjepidevat arengut ning perspektiivseid eesmärke:

teedevõrgu parendamine;

ühistranspordi kättesaadavuse parandamine;

vee-ja kanalisatsiooni taristu parandamine;
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jäätmemajanduse tõhusam korraldamine;

kvalifitseeritud ja eriharidusega ametnike olemasolu ja parem motiveerimine;

kvaliteetse hariduse kättesaadavuse tagamine ja selle taristu korrastamine;

huvihariduse ja sellega seotud tegevuste laiendamine;

sotsiaaltöö ja –hoolekande teenuste ja koostöövõrgustiku arendamine;

noorte ja laste vabaaja veetmise võimaluste arendamine;

kultuurialase taristu korrastamine ja kultuuriasutuste võrgu edendamine;

aktiivse  külaliikumise  ning  kodanikeühenduste  võrgustiku  arendamine,  nende

kaasamine valla juhtimisse ja elu korraldamisse;

elukvaliteedi  parandamine  sotsiaalse  taristu  ja  avalike  teenuste  järjepideva

arendamise kaudu;

Mis peaks säilima Aseris ka pärast ühinemist?

Kindlasti peab siia jääma: lasteaed, põhikool, raamatukogu, rahvamaja, vabaajakeskus,

ühistransport,  perearstipunkt,  apteek,  sotsiaalhoolekanne,  kaubandusvõrk  ja

sideteenused.

3. Aseri valla visioon

Aastal 2022 on Aseri vald tasakaalustatud ettevõtlusstruktuuriga kõrge elukvaliteediga

turvaline  elukoht  ja  hinnatud  puhkepiirkond,  kus  on  multikultuurne  kohalikku

identiteeti ja kultuuripärandit väärtustav teadmishimuline elanikkond.

Tasakaalustatud  ettevõtlusstruktuur  eeldab  suurtööstuse  kõrval  ka  väike-  ja  keskmise

suurusega ettevõtluse arendamist, ennekõike väiketootmise ja äriteenuste osas, pakkudes nii

atraktiivseid töökohti ja võimalust eneseteostuseks just ettevõtluse kaudu.

Aseri valla looduslikud eeldused annavad vallale kõrge turismipotentsiaali, mis seni on

erinevatel  põhjustel  alakasutatud,  kuid  mille  rakendamine  võimaldab  tõsta  valla

atraktiivsust nii elu- kui puhkepiirkonnana.

Aseri  valla  aktiivne  kokkuhoidev  elanikkond, kes  peab  tähtsaks  ühistegevust  ning

kohalikku kultuuripärandit, on väärtuslik sotsiaalne kapital. Selle arendamine peab jätkuma

ka tulevikus nii laste, noorte, täisealiste, endiste kui praeguste vallaelanike ühistegevuste

kaudu.
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4. Aseri valla strateegilised arengueesmärgid valdkondade kaupa

Kohaliku  omavalitsuse  arengu  määrab  ühelt  poolt  ettevõtluse  areng  piirkonnas,  mis

kindlustab elanikke töö ja sissetulekutega, teisalt elanike arv, kes ühelt poolt kujundavad

valla tulubaasi, teisalt moodustavad kohalike avalike teenuste tarbijaskonna. Ettevõtluse

asukohta mõjutavad nii geograafilised tingimused, tootmispindade olemasolu ning hind,

transpordi-  ja  sideühenduste  kättesaadavus  ja  efektiivsus,  kvalifitseeritud  tööjõu

olemasolu ja hind,  keskkonnanõuete täitmise kulu,  energiaallikate  olemasolu ja hind

ning  maksu-  ning  toetuste  süsteem.  Lisaks  mõjutavad  ettevõtete  lokaliseerumist  ka

sarnaste  tootmisettevõtete  lähedus  ning  äriteenuste  kättesaadavus.  Elukohavalikul  on

määravaks atraktiivsete elamispindade olemasolu, looduslik keskkond, haridusasutuste

olemasolu  ja  kvaliteet,  sotsiaal-  ja  tervishoiuteenuste  kättesaadavus,  kultuuri

tarbimisvõimalused ja vabaaja veetmise võimalused. Käesoleva Aseri valla arengukava

2016–2022  perioodil  seisab  ees  suur  töö  investeeringute  saamisel  valda

infrastruktuuriobjektide (hooned, rajatised, teed, tänavad, kommunikatsioonid jms) uute

nõuetega, muutunud olukorraga vastavusse viimisel. Eriti tuleb keskenduda objektidele,

mis muudavad Aseri elukeskkonda paremaks, muudavad pakutavate teenuste kvaliteeti

elanikkonnale  (algharidus,  põhiharidus,  vaba  aeg,  kultuur  ja  sportimisvõimalused)

vastavalt  allpool  loetletud  valdkondadele  (tegevuste  prioriteetsust  ja  orienteeruvat

läbiviimise aega tuleb vaadata tegevuskavast).

4.1. Elu- ja looduskeskkond

Käesoleval arengukava perioodil seisab ees suur töö elu- ja looduskeskkonna paremaks 

muutmisel läbi alljärgnevate tegevuste ja projektide:

1)  kasutusest  väljalangenud  elamute  ja  tootmishoonete  lammutamine  ja  alade

heakorrastamine seda just eriti Aseri aleviku osas;

2) ajutiste maakasutuste ja mahajäetud alade heakorrastamine ja haljastamine;

3) jäätmemajade ehitamine koostöös korteriühistutega;

4) Aseri pargi arendamine, tiigi puhastamine ja tammi taastamine;

5) Rannu pargi arendamine;

6) Aseri aleviku Keskväljaku rekonstrueerimine;

7) Kalvi rannaala korrastamine;

8) turvakaamerate, liiklusmärkide, suunaviitade ja liikluskünniste paigaldamine;
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4.2. Ettevõtluskeskkond

Käesolev valdkond keskendub suures osas ettevõtluse arengu toetamisele ja turismi 

arendamisele:

1) Aseri sadama arengule kaasaaitamine, sadama ja ühendusteede rajamine;

2) väikesadama väljaarendamine Kalvis;

3) keskmise ja madala hinnaklassiga ööbimiskohtade väljaarendamisele kaasaaitamine;

4) matka ja terviseradade kaartide koostamine, radade ettevalmistamine ja rajamine, 

vaateplatvormide rajamine;

5) käsitöökodade väljaehitamisele ja sisustamisele kaasaaitamine;

6) Aseri valla tutvustamine, mainekujundus.

Kõiki  ülalloetletud  tegevusi  toetavad  ka  teemaplaneeringute,  detailplaneeringute

koostamine ja valla tegevusteks vajalike maaküsimuste lahendamine.

4.3. Tehniline taristu

Käesolev valdkond keskendub suures osas tehnilise taristuga seoses olevate puuduste

kõrvaldamisele ja olukorra ümberkorraldamisele:

1) vee- ja kanalisatsioonitorustike laiendamine endiste aiandusühistute aladele;

2) külade veemajanduse olukorra parandamine, hajaasustuse programmis osalemine;

Probleemiks on veetasapinnad Aseriaru küla kaevudes,  mis sademetevaesel perioodil

kipuvad kohati kuivaks jääma. Lahenduseks oleks hajaasustuse programmist vahendite

taotlemine sügavamate kaevude või puurkaevude rajamiseks kriitilistel aladel asuvatele

taludele  ja  majapidamistele.  Täpsem  info  Ettevõtluse  Arendamise  Sihtasutuse

kodulehel: www.eas.ee

3) valla teede ja tänavate seisukorra parandamine (investeeringud ja hooldusremont) sh

kergliiklusteede ehitamine Rannu-Kõrtsialuse (valgustatud), Aseri–Rannu (valgustatud)

ja Aseri–Kalvi;

Tänu omapärasele  maastikule ja  pankrannikule,  oleks võimalik luua huvitavad rajad

Aserist  Kalvini,  Rannuni  või  võimalusel  ühendada  kogu  Kiviõli  regiooni

kergliiklusteega, mis on võimalik läbi Kestla küla ühendada Erra–Lüganuse ja Erra–

Kiviõli  kergliiklusteega.  Aseri–Rannu–Kalvi  tuleks  ühendada  osaliselt  valgustatud
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kergliiklusteega, mille pikkuseks oleks vähemalt 12 km, et oleks võimalik külaelanikel

turvaliselt  liikuda  ja  samas  saavad  inimesed  tegeleda  tervisespordi,  jalgrattasõidu,

kepikõnni, rollerisõidu ning talvel suusatamisega jne.

4) raskeveokite parkimiskoha väljaehitamine Aseri aleviku vahetus läheduses;

5) juurdepääsuteede rajamine ettevõtlusele koostöös ettevõtjatega;

6)  teede  ja  tänavate  läbimõeldud  viidamajanduse  uuendamine  sh  ka  turismiviidad,

tänavate  nimesildid,  tähtsamad  objektid  (kool-lasteaed,  vabaajakeskus,  rahvamaja,

raamatukogu jms);

8) tänavavalgustuse ja kergliiklusteede valgustuse uuendamine;

9) uue valla soojamajanduse arengukava koostamine ja sellest lähtuvalt soojamajanduse

arendamine;

10) perspektiivsete tööstus- ja tootmisalade taristu väljaehitamisele kaasaaitamine;

11) pumpelektrijaama (hüdroakumulatsiooni-elektrijaama) rajamise võimaluste 

uuringule kaasa aitamine Aseri vallas.

PEJ on ettevõte, mis ostab elektriturult elektrienergiat, kui see on odav (tavaliselt öösiti

ja  puhkepäevadel)  ning  müüb,  kui  hind  on  kõrge  (tavaliselt  tööpäevadel,

koormustippude  ajal).  Aseri  vallas  on  olemas  kõik  vajalikud  looduslikud  eeldused

sellise ettevõtte loomiseks.

4.4. Sotsiaalkeskkond

Käesoleval arengukava perioodil  seisab ees suur töö sotsiaalkeskkonna (sh hariduse,

kultuuri,  spordi,  noorsootöö,  vaba  aja,  sotsiaalse  keskkonna  ja  tervishoiu)  paremaks

muutmisel läbi alljärgnevate tegevuste ja projektide:

Haridus:

1) uue koolimaja ehitus või vana hoone rekonstrueerimine;

2) koolile ja lasteaiale IT-tehnika, seadmete, mööbli soetamine;

3)  süvendatud  eesti  keele  õppe  soodustamine,  keelekümblus  ja  võõrkeelte  õpe

võimalusel kakskeelse kooli säilitamisega;

4)  kooli  õppetöökodade  väljaehitamine,  kaasajastamine  eelkutseõppe  rakendamisega

õppekavas;
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5)  kooli  ja  lasteaiaga  seotud  mängu-  ja  liiklusväljaku  ning  muude  õppeotstarbeliste

rajatiste väljaehitamine.

Kultuur, sport, noorsootöö:

1) Aseri staadioni rekonstrueerimine;

2)  Aseri  Rahvamaja  ja  selle  lähiümbruse  rekonstrueerimine.  Kaaluda  võimalust

kultuuritegevuse üleviimist teistesse ruumidesse;

Aseri  Rahvamaja  hoone  ja  selle  lähiümbrusega  oleksid  vajalikud  alljärgnevad

tegevused:

  koostada  hoone  ja  tema  kommunikatsioonide  remondikava.  Milliseid

investeeringuid  hoone  ja  kommunikatsioonid  nõuavad  ning  mis  on

investeeringute kogumaksumus?

 koostada  hoone lähiümbruse  eskiisprojekt,  arvestades  suviste  vabaõhuürituste

vajadustega  –  väike  laululava,  istepingid,  prügikastid,  kiiged,  lasteala,

katusealune  (või  välipaviljon),  õuesõppe  võimalused,  kommunikatsioonide

lahendus (elekter, valgustus, vesi jpm).

Tuleb  leida  sobivad  meetmed  vahendite  leidmiseks/investeeringuteks  hoone  sees  ja

väljas. Kindlasti tuleb esmajärjekorras koostada hoone küttesüsteemi ja elektrisüsteemi

rekonstrueerimise  projektid,  samuti  suure  kontsertsaali  rekonstrueerimise

projektlahendus koos siseviimistluse tabeliga.

3) matka- ja terviseradade rajamine (sh suusarada);

4) noortekeskuse käivitamine ja sisustamine Aseri Vabaajakeskuses;

5) Aseri koduloomuuseumi rajamine (s.h. savi, levimuusika, ekspositsioonid);

6) kultuuri-, spordi- ja noorsootöö otstarbelise inventari soetamine.

Muu vaba aeg ja religioon:

1)  vaba  aja  ja  puhkeotstarbelise  infrastruktuuri  parendamine  –  laululava  ehitus,

välimänguväljakud, lastemänguväljakud, koerte jalutusala.

Sotsiaalne keskkond ja tervishoid:

1)  transporditeenuse  korraldamine  ja  arendamine  eakatele  –  üritustele  sõidud,

surnuaiale, kirikusse jpm;
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2) sotsiaaleluruumide remont ja renoveerimine;

4) eakate päevakeskuse loomine ja arendamine,  eakate tegevuste aktiveerimine,  uute

väljundite leidmine.

Peatüki punkti 4. kokkuvõtteks:

Olulisemad investeeringud

 uue koolimaja ehitamine või olemasoleva hoone rekonstrueerimine;

 Aseri aleviku keskuse - keskväljaku ja Kesktänava ümbruse korrastamine ning

laste mänguväljakute rajamine;

 vallateede ajanõuetele vastavusse viimine;

 kergliiklusteede  ehitamine  Rannu-Kõrtsialuse  (valgustatud),  Aseri–Rannu

(valgustatud), Aseri–Kalvi;

 videoturvasüsteemi paigaldamine;

 Rannu pargi korrastamine;

 Aseri staadioni rekonstrueerimine;

 Aseri pargi ja tiigi korrastamine ja väljaarendamine;

 Kalvi ranna väljaarendamine puhkekohana;

 väikesadama rajamine Kalvi;

 Aseri suplusranna  rajamine;

 Aseri Rahvamaja rekonstrueerimine.

Tähtsamad prioriteedid

 soojamajanduse ja veemajanduse arendamine ja kvaliteetse teenuse tagamine;

 Aseris põhikooli säilitamine ja arendamine;

 kultuurikollektiivide säilitamine ja uute võimaluste loomine harrastustegevuseks

vallas;

 Aseri  valla  prioriteetsete  spordialade  säilitamine  ja  arendamine:  lauatennis,

jalgpall,  korvpall,  kergejõustik  ja  uute  võimaluste  loomine  spordielu

elavdamiseks vallas;

 muusikakooli säilitamine, arendamine ja puhkpilli osakonna taasavamine;
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 Aseri Orkestri tegevuse toetamine.

Kuna  Aseri  elanikkond  väheneb  kiiresti  just  massilise  väljarände  tulemusena

(mehhaaniline iive on suurelt negatiivne), siis käesolev arengukava ja tegevuskavaga

planeeritud  investeeringud  peavad  peatama  massilise  väljarände  –  elukeskkond

paremaks, teenused kvaliteetsemaks, et  elanikkonnal oleks siin hea elada.  Samuti on

tähtis  tagada  ja  luua  tingimused  ettevõtluse  juurdemeelitamiseks  valda  (töökohtade

suurenemine just turismi, teeninduse, kaubanduse jms) valdkondades. Kuna lähiaastate

investeeringuvajadus on suur, siis vald peab targalt ja aktiivselt kasutama Euroopa Liidu

struktuurifondide erinevate meetmete pakutavaid võimalusi toetuse saamiseks.

5. Aseri valla arengustrateegia rakendamine ja ajakohastamine

Valla  arengustrateegia  elluviimist  korraldab  vallavalitsus  koostöös  Aseri

Vallavolikoguga  valla  arengustrateegia  alusel  välja  töötatud  tegevuskava  põhjal.

Tegevuskavas on toodud tegevused, mille elluviimine on korraldatud omavalitsuse poolt

või kus kasutatakse osaliselt või täiel määral omavahendeid. Lisaks on tegevuskavas

toodud tegevused, mille rahastamine ja läbiviimise kohustus lasub mittetulundussektoril

või eraettevõtjatel,  kuid mis mõjutavad oluliselt valla arengueesmärkide saavutamist.

Arengukava  rakendamise  kontroll  ja  ajakohastamine  toimub  iga-aastaselt  15-nda

oktoobrini.  Arengustrateegia  ajakohastamise  käigus  aktualiseeritakse  valla

hetkeolukorra  kirjeldus,  vaadatakse  üle  probleemipüstitused  ning  hinnatakse

arengustrateegia elluviimise edukust  ja toimunud progressi. Vajadusel täpsustatakse ja

muudetakse arengumudeli eesmärke ja ülesandeid ning uuendatakse tegevuskava.
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LISA 1 ASERI VALLA TEGEVUSKAVA 2016–2022 (Eraldi fail)

LISA 2 ASERI VALLA PROFIIL AASTAL 2015 (Eraldi fail)
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