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3. Mis on Teie arvates suurimaks probleemiks Haljala vallas, mis 

tuleks kohe lahendada? 

1) Haljala kooli juhtimine (30); 

2) Valla juhtimine (21) 

3) Vastuolud liitunud valdade vahel, suutmatus teha koostööd (17); 

4) Valla teede olukord (16); 

5) Ühistranspordi korraldus (15);  

6) Avalik kord ja öörahu Võsu alevikus (11); 

7) Töökohtade vähesus (10) 

8) Valla prioriteedid ei kattu kodanike poolt seatuga (7); 

9) Tegevuste võimaldamine lastele; (7) 

6) Võsu: parkimine, rannaplaneering, bussipeatus, heakord, korrakaitse, ebaloogiline asukoht vallavalitsusele; 

10) Eakate vajadustega arvestamine;  

11) Kergliiklusteede puudus; 

12) Vajadus avalike käimlate järele; 

13) Sportimisvõimaluste vähesus; 

14) Heakord; 

15) Vee ja kanalisatsiooni puudumine; 

16) Aaspere heakord; 

17) Ehituspiirangud kaitsealal; 

18) Haljala Rahvamaja ülalpidamiskulud; 
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19) Ebapiisav info liikumine vallavalitsuse ja kodanike vahel; 

20) Parkimiskorraldus; 

21) Korterelamute olukord; 

22) Puudulik turismiinfo; 

23) Vareste populatsioon; 

24) Valla teenuste vähesus; 

25) Sadamate arendus. 

 

4. Mida uut võiks Haljala valda luua või teha? 

1) Sportimis- ja liikumisvõimaluste mitmekesistamine (kergliiklusteed, tervise- ja matkarajad, seikluspark, 

discgolfi rada, võrkpalliplatsid; avalik lauatennise väljak, lasketiir); 

2) Vaba aja veetmise võimaluste rikastamine (mänguväljakud, noorte park ehk bumptrack, laste mängutuba, 

batuudikeskus, Essu rula- ja skatepark); 

3) Spordikompleksi loomine Haljalasse; 

4) Rohkem trenne ja huviringe nii lastele kui täiskasvanutele; 

5) Hoolduskodu ja päevahoid vanadele ja dementsetele inimestele; 

6) Uute kortermajade ehitamine ja kinnisvara uusarenduste elavdamine; 

7) Üürikorterite pakkumine valla poolt; 

8) Puhke- ja grillialade loomine korterelamute vahel olevale haljasalale; 

9) Uue perearstikeskuse rajamine; 

10) Tervisejuhi/terviseedendaja ametikoha loomine. 

11) Rannaalade korrastamine ja  arendamine; 

12) Võsu autovabaks muutmine parema parkimiskorralduse kaudu; 

13) Parem liikluskorraldus (parkimismaja, parkimisplats - vajaduspõhiselt); 

13) Saunateenuse korraldamine Võsul; 

14) Paremad majutusvõimalused Võsul; 

15) Avalike supelrandade hoolduse parem korraldamine; 

16) Turismiinfopunkti rajamine Võsule, turismiinfo vahendamine; 

17) SPA, tervise- ja veekeskuse rajamine; 

18) Võsu Muuseumi rajamine; 

19) Võsule eraldi lasteaia ehitamine; 

20) Kaasaegse noortekeskuse ja noortekohviku loomine Võsule; 

21) Ujula ehitamine; 

22) Vallaüleste kultuuriürituste korraldamine; 

23) ID-kaardi põhised kultuurisoodustused kohalikele elanikele; 

24) Haljala kultuurikeskuse kaasajastamine; 

25) Uue koolihoone rajamine Haljalasse; 

26) Gümnaasiumi taastamine Haljala vallas; 

27) Montessori lasteaia või „Montessori tiiva“ loomine Haljala valla koolide juurde; 

28) Huvikooli loomine;  

29) Majanduse parandamise eesmärgil pääseda Lahemaa Rakvuspargi „küüsist“ 

30) Luua multifunktsionaalne töökeskkond, kuhu paigutada kodukontorites töötavad inimesed ja väikeettevõtjad; 

31) Luua jäätmekütuse tehas; 

32) Parandada teede seisukorda; 

33) Asfalteerida rahvamaja esine parkimisplats; 

34) Parandada ühistranspordi kättesaadavust; 

35) Ehitada suurem kaubanduskeskus ja organiseerida rändkauplus; 

36) Laiendada tänavalgustust külades; 

37) Uue valla ühtse identiteedi kujundamine; 

38) Ühisürituste korraldamine ühtsustunde saavutamiseks; 

39) Valda ja valla ettevõtteid tutvustava infovoldiku loomine; 

40) Laiendada vee- ja reoveetorustikku; 

41) Jäätmeveograafikud muuta tihedamaks; 

42) Komposteeritavate jäätmete ladustamise võimaluse tekitamine; 

43) Kutsuda ellu heakorra eest vastutav ettevõte; 

44) Pakiautomaat ja SEB rahaautomaat: 

45) Kogukonna liikumise tugevdamine; 

46) Kogukonnamaja/teenuskeskuse loomine; 
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47) Koerte mänguväljak; 

48) Õlletehase tiigile ehitada sild;  

49) Sadam Vainupeale; 

50) Rahvamaja tiik puhastada; 

 

5. Vastaja vanus 

Küsitluses osalesid inimesed vanuses 14-73 eluaastat. 

Kõige aktiivsemad vastajad olid vanuses 29-35  

 

6. Vastaja elukoht 

Kõige enam oli vastajaid elukohaga Haljala ja Võsu alevik 

 

Neid, kes küsiltuses osalesid aga ei olnud püsielanikud, sidus vallaga valdavalt suvila või töökoht. 

 


