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„Looduskeskkonnalt ja -väärtustelt on Lääne-Virumaa
Eesti mõistes mitmekesine ja isegi vastuoluline. Ligi 36
protsendil maakonna territooriumist lasuvad riigi
strateegilise maavara põlevkivi, aga ka fosforiidi ja
tehnoloogilise lubjakivi maardlad. Samas on Pandivere
piirkond ühe väga olulise loodusvara, põhjavee allikaks.
Maakonna põhjarannik on ligi 60 protsendi ulatuses
Lahemaa rahvuspargi osa. Rahvuspargi eesmärgiks on
kaitsta unikaalset rannamaastikku, püsielupaiku, aga ka
traditsioonilist inimasustust rannaalal. Lääne-Virumaa
põllumaad on kõrge viljakusega. Maakonnas
kaevandatakse tööstuslikus mahus maavarasid
tsemenditootmiseks. Edasised plaanid kaevandada
maavarasid energia, väetiste ja ehitusmaterjalide
tootmiseks on juba praegu tekitanud avaliku arutelu
elukeskkonna säilimise üle ja toonud kaasa pigem tõrjuva
hoiaku maavarade kaevandamise suhtes sellisel kujul, mis
võiks kahjustada. 2018 aastal alustas peakorteriga
Rakveres tööd Eesti Geoloogiateenistus, mis uurib Eesti
maapõue riigi huvidest lähtuvalt. Kui leitakse tehnilised ja
regulatiivsed lahendused, mis tagavad looduskeskkonna
ja põhjavee vähese mõjutamise, aga samas arvestatava
jätkusuutliku töökohaloome, õiglase tulu omavalitsusele
ja Lääne-Virumaale laiemalt ning põhjaliku kaasamise, on

Mitte
arvestada

Ettepanek omab väga
suurt avalikku huvi ning
enne kui teema
maakonnastrateegiasse
lisada peab algatama riik
algatama vastava
eriplaneeringu (riikliku
tähtsusega maavarade
kasutamine), mis on
aluseks edasisteks
tegevusteks.
Eriplaneeringu protsess
võimaldab läbida ka
laialdasema avaliku
arutelu.

põhjust kaaluda Lääne-Virumaa maavarade kasutamist.
Soome Levi ja Rootsi Norrbotteni piirkonna kogemus
tõestab, et maavarade kasutus ei välista puhast
elukeskkonda ja atraktiivset puhkemajandus, vaid võivad
seda oluliselt täiendada tagades majandustegevuse
vundamendi muidu ääremaastuvas piirkonnas. LääneVirumaa peaks targalt rahvusvaheliste praktikate ja
spetsialistide abil uurima ja seadma tingimusi, mille
korral on maapõue kasutamine maakonna arengu ja
elanikkonna püsimise huvides.“
Võimalus (lk 10) Maavarade targa ja keskkonnasõbraliku
kasutusega kõrgepalgalised töökohad ja tulu
omavalitsustele
Oht : „halvad lahendused maakasutuse erinevate
eesmärkide vahel ( maavarad, põllumajandus-ja
metsandus, puhkemajandus, elamiskeskkond)“
STRATEEGILISED EESMÄRGID
 Tingimuste määratlemine, mille korral maapõue

ressursside piiratud kasutamine on LääneVirumaa rahvastiku püsimise ja heaolu huvides.
 Valmisolek kaasaegse tipptehnoloogiale põhineva

tootmise asumiseks Lääne-Virumaale.
Taimi Parve, endise L-Viru
maavalitsuse liige,
keskkonnanõunik,

1. Lääne-Virumaa olemasoleva olukorra hinnangusse
tuleks lisada teemana rahvastiku arengu demograafilised
andmed, eelkõige tervise ja hariduse vallast ja nende

Ettepanekuga
arvestatud
osaliselt

1. Nii ajalised kui ka
rahalised ressurssid ei
võimaldanud käesoleva

rahvatervise spetsialist,
Rakvere Linnavolikogu
keskkonnakomisjoni esimees,
PÕKK töörühma liige
EV Keskkonnaministeeriumis,
1956-86 Rakvere rajooni
peaveterinaararst

andmete kasutamise kord.
2. Arengukava peaks sisaldama Pandivere põhjaveevaru
arengu, olude ja kasutamise andmeid, L-Virumaaga seotud
riskide analüüsi ja seire strateegiat. Tallinn sõltub juba
praegu Pandivere veest, ka Lääne-Virumaa jaoks muutub
Pandivere veevaru sügavamate veehorisontide
võimaliku ammendumise korral esmaseks joogi- ja
tarbevee tagatiseks, tingimusel, et pole ohtlikku reostust.
3. Avalikke ressursse (vett, maad, rahva tervist jm)
oluliselt mõjutavad otsused peaks käima läbi oluliselt
pikema ja keerukama, täpselt koordineeritud ja avaliku
protsessi kui senine keskkonnamõjude hinnangu süsteem
eeldab. Need otsused peaks arvestama alati ka
sotsiaalseid tegureid ja mõjusid. Peaks olema norm, et
muutused nende ressursside kasutuses ei toimuks kiirete,
vaid pigem mitmeaastaste, igakülgset kaalumist
võimaldavate arutelude kestel ja kohalikud omavalitsused
peaks seisma selle eest, et taoline norm jõuaks
seadusesse.
Arvan, et Lääne-Virumaa arengustrateegia vajab alade
lõikes mõjurite koordineeritud ja täpsustatud avalikku
ettevalmistusprotsessi. Rahvastiku seisundi - nii
demograafilise, tervise- kui haridusseisundi avalik
käsitlemine piirkonna lähteolukorra defineerimisel on
suunda kujundav meetod, muudab arengukavas toodud
tegurid alalisteks ja hinnatavateks võtmeküsimusteks
tegelikkusele, KMH tingimusteta osadeks.
Lääne-Virumaal on kõige tähtsam rahvas, rahva tervis ja

strateegia
muutmisprotsessis teha
põhjalikke uuringui ja
analüüse. Maakonna
omavalitsused võivad
tegevuskava raames
vastavaid
uuringuid/analüüse
koostada. Lisaks on
maakonnastrateegia
oluliseks
alusdokumendiks LääneViru maakonna terviseja heaoluprofiil, mille
koostamise käigus on
rahvastiku arengu (sh
demograafiline olukord)
ja tervisekäitumisega
seonduv läbi
analüüsitud.
2. Arvestatud Pandivere
põhjaveevaru arengu
küsimustega.
Tegevuskavas on sees
põhjavee uuringute
koostamise ja avaliku
seminari algatamise
teema. Sellest lähtuvalt
saab juba kavandada

tervislik elukeskkond. Kõik siinsed plaanid ja otsused
peaks sellest lähtuma, et elanikkond ei peaks kunagi
hakkama otsima tervislikumat elukeskkonda mujalt.
Hüdrogeoloog (Hella Kink), Pandivere uurija, on oma
elutee lõpul saatnud Rakverre kokkuvõtte Pandivere
iseloomustusest.
Siis on minu kohus Teile see saata. Ilmselt võiks
see kuuluda maakonna strateegia põhimaterjali külge
faktilise teabena, et õpetada ka noori Pandivere sisu
õigesti tundma ja kasutama.
Ühtlasi küsin, kas Teie töökond vajaks materjale
maakonna kohta, mida olen säilitanud arhiivide reformi
kiuste? Loodan, et hindate sündmuste kohta varasemaidki
andmeid , mil rahva poolt väga hinnatud üksus "maakond"
on sisuliselt Teie ja Teie juhitava töögrupi hoole all. Liiati,
kuna geneetika ei katkegi iga uusaastaga...
Konkreetne ettepanek - olemasoleva ärakasutamiseks:
Teemal:
TLÜ Rakvere kolledži keskkonnapedagoogikaalase
labori seadmete ja sisustuse hankimine kas ruumid on olemas?
Ettepanek: kaaluda ruumikasutust
Piiral, Veterinaarkeskuse hoones, mis kuulub RKAS-le.
Nimelt:
Rakvere Veterinaarkeskuse hoonesse on ehitatud omal
ajal nõuetele vastavalt laboriruumid - läbi kolme korruse,
alates vivaariumist keldrikorrusel, bioloogia - esimesel ja
teisel korrusel - keemia. Ettenähtud veevaru ja

edasisi tegevusi.
3. Mitte arvestada TLÜ
Kolledzi teemal tulnud
ettepanekuga, kuna
Veterinaarhoone kuulub
RKAS-le ning kolledziga
seonduvaid arenguid
saab ülikool kavandada.
(ettepanek on edastatud
kolledzile edastatud).

ventilatsiooniseadmed. Kuulub RKA-le - kas ka praegu, ei
ole andmeid.
Väidan: Lääne-Virumaa tõesti vajab nimetatud laborit.
Lisaboonus: üliõpilased saaksid kasutada ka Piira saali kui
õppe- ja koolituste ruumi - loodetavlt positiivse toimega
freskodega. ka soodsa sisustusega!
Veel lisaks hoone keskossa on ehitatud võimalik nn
tsiviilkaitse ruum - ka rajooni omaaegse staabi jaoks.
Praegu on seal veterinaarala arhiiv?
Ettepanek: Piira kinnistu kasutamine maakonna keskuses
suureesmärgiga: Teadus, Loodus, Põllumajandus
koos veterinaariaga.
----------------------------Teiseks: on ettepanek väga tõsiselt ette näha rahvastiku
tervise järjekindel põhjalikum analüüs ja planeerimiseks
vajalik info töötlus - võimalik koostöös TLÜ Demograafia
Instituudiga. Selle vajaduse põhjendavad Lääne-Virumaa
terviseandmed (imikusuremus, eluea pikkus)
Siiras palve - võtke kuulda ettepanek:
Soovin, et kogu Eesti taasiseseisvumisaja
teadlaskonna poolt ette valmistatud Pandivere
looduse ja keskkonna andmestik (alles hoitud, ka
originaale!) Pandivere põhjavee varude nimel leiaks
kasutamist.
Väidan, sest Elu on näidanud:
Lääne-Viru maakonna ja Eesti Riigi jaoks on
Pandivere oma kaitstud loodusvaradega Eestimaa
süda:

Eve Ojala- Bakradze, ViruNigula Vallavalitsus

kui on kaitstud süda, on kaitstud Eestimaa.
Palun teha maakonnastrateegiasse mõned täpsustavad
parandused (võtmesõnad märgitud punasega):
lisa 3 – töögruppide koosseisud – p 9. Teemarühm.
Keskkonnataristu
4. Heiko Källo, Viru-Nigula vallavalitsus.
Tol hetkel, kui töögruppidesse määramine toimus, siis oli
ta alles meile tööle tulemas ning seetõttu ei olnud talle
veel teist määratlust anda.
Töögruppide arutelude toimumise ajal aga oli ta juba meil
tööl.
4.1 OLUKORRA KIRJELDUS Lk 15 Avaliku ruumi
planeerimine – siin on jäänud maakonna suuremate
keskuste loetelust välja Aseri alevik.
Hetkeolukord võrreldes eelmise maakonnastrateegia
koostamise ajaga on muutunud selliselt, et Lääne-Viru
maakonna piirid on haldusreformiga seoses laienenud ja
meile lisandus Aseri piirkond ehk endine Aseri vald – kas
selle asjaolu võiks ka olukorra kirjelduse alguses kusagil
ära märkida?
Ja veel hakkas silma tekst lk 11 Majandusareng
SA Lääne-Viru Arenduskeskuse poolt koostatud
investorprofiilis on mainitud maakonna võtmesektoritena
transporti ning logistikat, metalli-, puidu- ja
toiduainetööstust. Maakonna ettevõtete aastakäibe
järgi on suuremad ettevõtlusharud kaubandus, toiduaine-

Arvestada
ettepanekutega

ja puidutööstus ning põllumajandus. Tööandjatena
lisanduvad siia veondussektor ja mööblitööstus.

Rasmus Kits

Meelis Maine

Tekkis küsimus: kas ehitusmaterjalitööstus on siit tekstist
kogemata välja jäänud või see tegelikult ka ei kuulu
maakonna võtmesektorite ega ka suurema aastakäibega
ettevõtlusharude hulka? Allpool punktide all on
ehitusmaterjalitööstus eraldi küll potentsiaali mõttes välja
toodud. Pärast faktilise info ülekontrollimist võiks selle
siis kinnituse saamisel lisada.
Esitan kodanikuna ja valdkonda esindava entusiastina
Arvestatud
osaliselt
omapoolse nägemuse ja täiendamisvajaduse
arengustrateegia täiendamiseks. Fookuses on
huviharidus- ja tegevus, kui noorsootöö üks osa. Lähtusin
ettepanekutes üldises vormis. Minul kodanikuna
puuduvad volitused vastutajate määratlemiseks. Küll aga
eeldan, et kuna tegemist on maakonnaülese
arendusvajadusega, millel puudub otsene rahalise katte
vajadus, vaid eelkõige on vaja teha sisulist tööd ning
koordineerida omavalitsuste omvahelist koostööd, siis
selle rolli võiks minu hinnangul enda kanda võtta LäänaViru Omavalitsuste Liit.
Ettepanek ise LISA 1
1. Luua üle Virumaaline isemajandav regioon.
Sellega tekib Virumaal õigus enda maavarade kasutamise
ja kasu jagamise üle. Lisaks olles isemajandav regioon
saame taastada Venemaaga kaubandussuhted ning nõnda
tuua lisaraha Virumaale ja virumaa inimestele.

Mitte
arvestada.

Strateegiasse on lisatud
ootused riigile punktina:
- Jätkata huvihariduse ja
huvitegevuse
rahastamist, tagamaks
igale noorele üks talle
sobiv huviring tasuta
kodulähedases
piirkonnas. Suurendada
LTT valdkonna
huvihariduse rolli ja selle
laialdasemat
propageerimist.
Ebareaalne ettepanek,
mis on Põhiseaduse
vastane.

Isemajandava regioonina omaksime elektritootmist
Narvas ning saaksime otsustada elektrihinna üle ning
elektrimüügi hinna üle, teistele regioonidele.
Lisada antud ettepanek arengukava tegevuskavasse.
Kalmer Visnapuu

Maakonnastrateegia muutmise protsess on seostatud
Eesti Maaelu Arengukavaga 2014-2020. Hiljuti on
valminud Põllumajanduse ja kalanduse valdkondlik
arengukava 2030 (PÕKA) terviktekst. Arengukava
koostamisse on arvestatava sisendi andnud ka Virumaa
põllumehed. Võimalusel palun analüüsida
Maakonnastrateegiat PÕKA kontekstis.

Mitte
arvestada.

EELK Viru praostkonna praost
Tauno Toompuu
EEKBL-i Lääne-Viru
maakonna koguduste
piirkonna vastutaja pastor
Gunnar Kotiesen
Rakvere metodisti koguduse
pastor Taavi Hollman
Adventistide koguduste liidu

Ettepanek 1.
Peatükis Turism täiendada teist lõiku, kus on juttu
mõisaturismist, lisades sinna järele: Lääne-Virumamaal
tegutsevad Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute
(Õigeusu, Katoliku, Luteri, Baptisti, Nelipühi, Adventisti,
Metodisti) kogudused ja siin asuvad hulgaliselt nimetatud
koguduste kirikuhooneid, mis on sageli
kultuuriväärtuslikult olulised mälestised. Koos mitmete
vabakogudustega osaletakse Eesti Kirikute Nõukogu

Arvestada
ettepanekutega

Põllumajanduse ja
kalanduse valdkondlik
arengukava ei ole veel
isegi eelnõu faasis.
Maakonnastrateegias
saab hetkel arvestada
kehtivate
arengukavadega.
Ilmselgelt tuleb sellel või
ülejärgmisel aastal
hakata muutma ka seda
osa, mis puudutab
riigitasandi uusi
arengukavasid.

Rakvere koguduse pastor
Toivo Kaasik
Vabakoguduse Hüüdja Hääl
pastor Heiki Põldaru

veetavas kirikuturismi projektis Teeliste kirikud, mis toob
pühakodadesse tuhandeid turiste nii Eestist kui välismaalt.
Ettepanek 2.
Peatükis Sotsiaalne elukeskkond viimase lõigu lõppu
järgmiselt: Võimalikult ühesuguste
sotsiaalhoolekandeteenuste tagatusvmaakonnas on
väljakutseks ja selle väljakutse lahenduseks on
omavalitsuste tihedam koostöö nii omavahel kui ka
vabaühendustega, sealhulgas kogu maakonda katva
koguduste võrgustikuga, kellel on sageli nii kõrge
motivatsioon kui ka inimressurss parandamaks kogukonna
sotsiaalset elukeskkonda.

Haljala vald

1.1.Põhisuund: INIMARENG Valdkond: AVALIKUD
TEENUSED Eesmärk 2 Kohalikud omavalitsused tagavad
avalike teenuste kättesaadavuse Tegevussuund 2.3
Omavalitsuste investeeringud avalike teenuste
parandamiseks ja keskuste ruumiline kujundamine
alla Tegevus 2.3.10 Võsu Mere tänava kaasajastamine
1.2.Põhisuund: MAJANDUSARENG Valdkond: ETTEVÕTLUS
JA TÖÖHÕIVE Eesmärk 3: Ettevõtluskeskkonna
arendamine Tegevussuund 3.1 Väikesadamate
arendamine alla Tegevus 3.1.4: Käsmu, Karepa, Vainupea,
Vergi, Eisma sadama arendamine

Arvestada
ettepanekutega

1.3.Põhisuund: TEHNILINE TARISTU JA ÜHISTRANSPORT
Valdkond: ÜHISTRANSPORT, ENERGEETIKA JA IT-TARISTU
Eesmärk 6 Ühendus- ja liikumisvõimalused on paremad
Tegevussuund 6.2 Jalg- ja jalgrattateede arendamine alla
6.2.11 Tallinn-Lahemaa kergliiklusteede võrgustik 6.2.12
Haljala valla kergliiklusteede ehitamine
Rakvere vald

1. Välja töötada maakondlik sotsiaalvaldkonna strateegia.
Arvestada
2. Pöörata tähelepanu ka noortele 20+. Näiteks korraldada
ettepanekuid
koolitusseminare või teabepäevi, mis toetaks
lapsevanemaks olemist.
3. Lisada arengustrateegiasse huvitegevuse teema. Rakvere Vallavolikogu
toetab Rasmus Kitse poolt avaliku
väljapaneku protsessis esitatud muudatusettepanekut
(vt lisa 1).
Tegevuskava ettepanek:
1. Lisada tegevuskavasse järgmised investeeringud:
TURVALISUS, RAHVATERVIS,
SOTSIAALHOOLEKANNE
Eesmärk 3 Kvaliteetsed ning kättesaadavad sotsiaalteenused
TULEMUSNÄITAJAD:
- Sotsiaalteenused on kvaliteetsed ja kättesaadavad kõikidele sihtgruppidele.
- Elanike rahulolu sotsiaalteenustega on kasvanud.
Tegevussuund 3.1 Sotsiaalteenuste kättesaadavuse tagamine

Täpsustused:
- tegevuskavas on
toodud sotsiaalkeskuse
teenuste tegevusena
juurde sotsiaalvaldkonna
strateegia koostamine.
- Noorsootöö valdkonnas
on täpsustatud ka
sihtgrupi 20+ tegevusi
sotsiaalsete oskuste
suurendamise osas.
- huvitegevuse osas
kommentaar Rasmus
Kitse vastuse juures.

Tegevus 3.1.15 Uhtna Hooldekodu juurdeehitus
500 000
500 000
Valla eelarve, toetus

Väike-Maarja vald

Vaata Lisa 2

Vinni vald

1. 1.1. Põhisuund: TEHNILINE TARISTU JA
ÜHISTRANSPORT
Valdkond: KESKKONNATARISTU
Eesmärk 4 Elukeskkond
on korras ja puhas
Tegevussuund
4.3. Investeeringud
asumite
kohtkogumissüsteemidesse
4.4. Kasutuses mitteolevate puuraukude likvideerimine

Viru-Nigula vald




Lisa 1. Tegevuskava täiendusettepanekud:
AVALIKUD TEENUSED. Eesmärk 2. Tegevussuund
2.3. Viru-Nigula aleviku kogukonnamaja (Kirikaia 2)
– 2019-2022, 500 000 eurot, vallaeelarve, toetus.
AVALIKUD TEENUSED. Eesmärk 2. Tegevussuund

2.3. Aseri koolihoone rekonstrueerimine
mitmeotstarbeliseks keskuseks.


KULTUUR JA SPORT. Eesmärk 3. Tegevussuund 3.1.

Aseri staadioni rekonstrueerimine.


KULTUUR ja SPORT. Eesmärk 3. Tegevussuund 3.1.

Ettepanekute kohta
arvamus lisas 2.
Arvestada
ettepanekutega

Arvestada
ettepanekutega

Viru-Nigula staadioni rekonstrueerimine.


HARIDUS. Eesmärk 1. Tegevussuund 1.2. Vasta

Kooli tõllakuuri rekonstrueerimine
tehnoloogiaõppekeskuseks 2022-2023, summa
600 000, vallaeelarve, toetus.


TURVALISUS, RAHVATERVIS,
SOTSIAALHOOLEKANNE. Eesmärk 1. Tegevussuund

1.1. Viru-Nigula valla tervisekeskus.


TURVALISUS, RAHVATERVIS,
SOTSIAALHOOLEKANNE. Eesmärk 3. Tegevussuund

3.1. Viru-Nigula aleviku sotsiaalmaja.


TURVALISUS, RAHVATERVIS,
SOTSIAALHOOLEKANNE. Eesmärk 3. Tegevussuund

3.1. Padaoru kriisikeskus.


ETTEVÕTLUS JA TÖÖHÕIVE. Eesmärk 3.

Tegevussuund 3.1. Aseri sadama juurdepääsutee
väljaehitamine.


ETTEVÕTLUS JA TÖÖHÕIVE. Eesmärk 3.

Tegevussuund 3.1. Veesõidukitele
veeskamisvõimaluste loomine Aseris, Kalvis, Mahus,
Letipeal ja Kundas.


ETTEVÕTLUS JA TÖÖHÕIVE. Eesmärk 3.
Tegevussuund 3.2. Aseri Tööstuspargi ettevõtlusala
juurdepääsutee väljaehitamine.



ETTEVÕTLUS JA TÖÖHÕIVE. Eesmärk 3.

Tegevussuund 3.2. Viru-Nigula Tööstuspargi
ettevõtlusala arendamine.


ETTEVÕTLUS JA TÖÖHÕIVE. Eesmärk 4.

Tegevussuund 4.2. Ernst Öpiku teaduskeskus:
astronoomimaja ja tähetorni ehitamine.


ETTEVÕTLUS JA TÖÖHÕIVE. Eesmärk 4.

Tegevussuund 4.2. Viru-Nigula kiriku elektri- ja
küttelahendus.


KESKKONNATARISTU. Eesmärk 3. Tegevussuund

3.1. Viru-Nigula valla matkaradade ja puhkealade
võrgustiku loomine.


ÜHISTRANSPORT, ENERGEETIKA, IT-TARISTU.

Eesmärk 1. Tegevussuund 6.1. Rakvere erinevate
liikumisviiside ühenduspunkti-transpordisõlme (nii
raudtee, bussiliiklus kui ka kergliiklusteed) loomine,
sealjuures parem ühendus Narvaga.


ÜHISTRANSPORT, ENERGEETIKA, IT-TARISTU.
Eesmärk 1. Tegevussuund 1.2. Rongiühenduse loomine

Kunda sadamani.


ÜHISTRANSPORT, ENERGEETIKA, IT-TARISTU.

Eesmärk 6. Tegevussuund 6.2. Viru-Nigula valla
kergliiklusteede võrgustiku ehitamine.
ÜHISTRANSPORT, ENERGEETIKA, IT-TARISTU. Eesmärk 6.

Tegevussuund 6.2. Kunda-Essu-Rakvere kergliiklustee

projekteerimine ja ehitamine.
Rakvere linn

1) täpsustada Lääne-Viru maakonna arengustrateegia
2030+ tegevuskava (LISA 1) põhisuund „Majandusareng“
tegevussuund 4.2 „Investeeringud külastus- ja
puhkekeskkonda“ tegevust 4.2.2 ja sõnastada see: 4.2.2
Rakvere Vallimäe ehitustööd sh purikatuse
väljatöötamine.

Arvestada
ettepanekutega

Eelarve 5 500.
2) täiendada Lääne-Viru maakonna arengustrateegia
2030+ tegevuskava (LISA 1) põhisuund „Ühistransport,
energeetika, IT-taristu“ tegevussuund 1.2
„Raudteetranspordi arendamine“ lisades sinna tegevuse
1.2.4 „Tõhustada maakonna eri piirkondade seotust
raudteetranspordiga Rakveres kaardistades tarbija
liikumisvajaduse - seos maakonnaplaneeringu
tegevuskavaga “.
Tapa vald

Ettepanek tegevussuunda 1.1 Tervishoiu võrgustiku
arendamine
Omavalitsustel töötada välja motivatsiooni(toetus)pakett
alustavale arstile, õele, ämmaemandale, bioanalüütikule
(laborandile): soodustingimustel kinnisvara soetamine
või üürimine, tasuta keelekursused kui tegemist on mitte

Arvestada
Sõnastatud ootused
ettepanekutega riigitasandile:
- Tagada perearstide,
alustavate arstide, õdede,
ämmaemandate,
bioanalüütikute

eesti keelt kõneleva arstiga, abi töö- ja elamislubade
taotlemisel, lisatasu.
Ettepanekud strateegia punkti 7.1. Lääne-Virumaa
ootused riigitasandil.
1)Suurendada kehtivat riigi poolset stardikapitali/toetust
maapiirkonnas või väikelinnas alustavale arstile.
See eeldab ka töötamist 5 aasta jooksul seal piirkonnas.
2)Riigilt tasuta arsti-, õe-, ämmaemandaõpingud saanute
kohustus töötada mingi aeg Eestis, et leevendada arstide
ja teiste meditsiinitöötajate põuda.
3)Lubada alustaval arstil töötada palgatöölisena. Paljud
noored arstid ei soovi tegeleda ettevõtlusega ja siduda
ennast nimistuga.
4) Strateegias on lk 8-9 märgitud, et „nii maavarade kui ka
põllumajandusmaa intensiivne kasutus sunnib mõtlema
põhjavee kaitstusele, mille suurim reservuaar asub
Pandivere piirkonnas“. Samas pole tegevuskavas tegevusi
põhjavee kaitsmiseks.
Tegevuskava võiks alustada Riigikontrolli auditi „Riigi
tegevus põhjavee kaitsmisel“ üldise aruteluseminariga
(osalejateks vähemalt Riigikontrolli,
Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi, Maaeluministeeriumi,
Rahandusministeeriumi, kohalike omavalitsuste, veeettevõtete, põllumajandustootjate,
looduskaitseorganisatsioonide, turismiühenduste,
Rakvere Haigla, perearstide, veterinaaride esindajad) ning
selle tulemusel kavandada edasised tegevused.

(laborantide) olemasolu
maakonnas, sh
võimalustena kaaluda nii
stardipakettide või
motivatsioonipakettide
rakendamist ja muid
võimalusi.
- tegevsukavas punkti
3.2.2 täiendamine, et
põhjavee kaitsmisega
tulevad tegevused.
Lisatud on tegevusena
arutelusemianri
korraldamine ja sealt
edasiste tegevuste
kavandamine.

Kadrina vald
SA Lääne-Viru Arenduskeskus

Muudatusettepanekuid ei olnud.
LISA 3 täiendustega tegevuskava

Arvestada
ettepanekutega

