Lüganuse valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine
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Tutvustusring- mured ja rõõmud seoses Lüganuse vallaga





























Segased ajad
Huvi näha, mis huvi on ettevõtjatel, kuidas ühiselt toetada
Rõõm- kogukond, mure- kuidas kogukonna toimimisele kaasa aidata
Kuidas ja kuhu meie lapsed lähevad edasi, mida teha, et nad jääks siia
Segased ajad, kogukonna ühte liitmine
Rõõm- keskkond, kus elame ja kus lapsed kasvavad
Mure- et noored tagasi tuleks, rõõm- et nii palju on potentsiaali
Mureks sotsiaalteemad ja laste tulevik ning valla üldpilt
Võiks valla korda teha ja siis hakata arendama
Rõõm- kaunis kodukoht, mure- keskkonna temaatika
Rõõmu teeb, et potentsiaali on palju. Murekohaks dilemma, kuidas säilitada
elukeskkond ja meelitada siia ettevõtlust
Et valla juhtimises saaks jõujooned paika. Ootus, et vald teeb koostööd ettevõtetega
Rõõm- roheline vald ja inimesed. Mureks elamufond
Mure- elanikkonna vähenemine. Rõõm- hea vald, lapsepõlvekodu
Võimalusi on palju (transport, looduskeskkond), mureks tööealine ja töövõimeline
elanikkond
Mureks kvalifitseeritud tööjõud
Et lapsed tuleksid tagasi, murekohaks töökohad
Mure kvalifitseeritud tööjõu puudus
Soov ehitada tuulepark, rajada tuulikutehas (esialgu u 50, hiljem u 250 töökohta),
mureks Eesti Energia vastutegevus. Rõõm- vald mõistab, on läbi näinud
pahatahtlikkuse.
Rõõm- ilus roheline
Et noored tuleksid tagasi oma sõpradega. Mure- keskkonnateema
Mureks keskkonna hoidmine
Rõõm, et vald areneb paremuse poole
Mure- elanike arv, rõõm- et saab aidata kaasa, et rahvaarv ei väheneks
Mure- peaks olema mingi organ, mis ühendaks kõik valla MTÜ-d, eelkõige
korteriühistud
Vallaga suhtlus positiivne
Rõõm- kogukond, mureks ettevõtlike inimeste vähenemine

Tagasiside strateegiale:
Eristumine- et poleks Keila

Kas esimesed punktid kõnetavad ikka suuremat hulka elanikkonda (ehk vanemaealisi)?
Arutelu:
1) Millised valla (ja riigi?) investeeringud/ tegevused toetaksid oluliselt ettevõtluse
arengut piirkonnas? Kuidas saab vald teie ettevõtte arengule kaasa aidata?
























Vald peaks rohkem vaatama ettevõtte poole, mitte toetama riiki alati.
Lüganuse valla osas riik peaks leidma eritingimuse, miks ettevõtja sooviks siia tulla
Põhja-Soome KOV-id ostavad tööstuspargid ja rendivad neid sümboolse summa eest
ettevõtetele. Kas see motiveeriks?
Ettevõtja on pragmaatiline, loeb raha. Kui ei ehitataks tuulepark, mis siia siis tuleks.
Siin on tööjõud, aga mitte kvalifitseeritud. Sellest tulenevalt on lisakulu, peab välja
koolitama. Kui vald on huvitatud, siis tuleb nende teemadega tegeleda ka kõrgemal
tasemel. Kui KOV ehitaks välja tehnopargi, juba see oleks suur asi. Praegu peab
ostma turuhinnaga asukoha tehnopargis. Töötada selle nimel, et saada mingisugune
maksusoodustus, et vähemalt maa eest ei pea maksma ja et rendihind oleks
soodsam kui muudes regioonides.
Tulevaste ettevõtjate jaoks tähtis väga hea wifi. Oluline on hea võimalus olla võrgus
ja võrgustuda. Noortele on vajalik teadmine kui palju odavam on elada Purtse jõe
ääres kui Pirita jõe ääres, Tallinn lähedal.
Inimese jaoks on esimene küsimus see, kus ta elab. Seega oluline on, et oleksid
Kiviõlis kaasaegsed elamispinnad. Kinnisvara arendust ei hakka siin kunagi toimima,
seega munitsipaaleluruumid on teemad.
Konkreetsed ettevõtjad tahaksid siia tulla, KOV saaks riigitasandil oma seisukoha
kõvemini välja öelda. Eesti Energial kui riigifirmal on majandushuvi. Kui vald võtaks
siiski kõvemini sõna. Ei ole tehtud uuringuid, milline oleks selle mõju. Võiks tunda
muret, et äkki asi kukub kokku ja ettevõtja läheb siit ära.
KOV saaks aidata kaasa, et elektritootjad saaks teatud raadiuses ilma võrgutasuta
elektrit müüa.
Ettevõtjal oluline, et oleks tööjõudu.
Vald saaks edulugusid propageerida. Et julgeksid ka teised alustada ja näeksid, et see
on teostatav.
Tööjõud. Kui tahame areneda, siis ei pääse välistööjõust. Kvoodimäärasid tuleb
suurendada.
Tullakse koos perega, seega on oluline, et on olemas kogu võrgustik, a la
haridusturism.
KOV peaks riiki survestama.
Pärnumaal loodud portaal, kus näeb tööle minnes, et mis asub seal lähedal (nt kuhu
lasteaeda laps läheb, kuhu kaaslane saab tööle). Võiks olla ka Lüganuse vallas/ IdaVirumaal.
Tallinna ettevõte, kes tahab tootmist siia püsti panna- vald peab seisma selle eest, et
ettevõte saaks vajaliku maja.
Vald võiks konstruktiivsemalt ettevõtetega tegeleda
Et kruusateed oleksid paremad
Kui vald tõstab probleemi, tegeleme edasi, kontakti hoidmine

2. Kas ja kuidas olete teie/teie ettevõte (organisatsioon) valmis panustama Lüganuse valla
arengusse? (soovi korral nimetage konkreetseid tegevusi/objekte, mida olete valmis
toetama)














Oleme mõelnud koolituse peale. Kui tehas rajatakse, tuleb inimesed välja koolitada.
Valmis kohapealsed inimesed välja õpetame.
Huvitatud ka sisevõrgu organiseerimisest. Tuulepargist saaks osta energiat ilma
kuluta (energiahind poole hinnaga kohalikele ettevõtjatele).
Vald saaks toetada infraga (ruumid koolitusteks nt).
VKG on sama välja öelnud, et on nõus inimesi koolitama. Vald saaks selle sõnumi
välja öelda.
VKG- Arvestades meie olukorda oleme praktiliselt valmis kõigeks. Tööjõukoolitust
teeme. Kohalike teede korrashoiuga abistame.
Võrgutasuta elektri sihtasutustele andmine (Aidu ja Seikluspark)
Põlevkivienergeetika jätkumine, kas riik tahab, et see jätkub või ei. Kuhu tulevad
uued kaevandused. Põlevkivi saab otsa (seega kellegi tagahoovis peab kaevandama
hakkama). Vajalik koostöö valla ja riigiga.
Põllualadega võiks vald edasi tegeleda.
Väikeettevõtjal kiire asjaajamine vallaga
Paralleel Jõhvi vallaga elamumaade osas. Jõhvi ümber väga palju maid, mis DP järgi
elamumaad, aga kus saaks arendada põllumajandust.
Seoses uute kaevanduste ja maavarade oludega, ei taha Keskkonnaministeerium
lubada arendada elamuehitust.
Et ei oleks kolmandik vallast reserveeritud põlevkivikaevandamiseks. Mingid alad
kokku leppida, mis jäävad elamumaadeks

3) Edukas näide kaasaegse tööstuse, turismi ja suurepärase elukeskkonna
kombinatsioonist- kuidas teie/teie ettevõte (organisatsioon) saaks panustada
eesmärgi täitmisesse?





Keemiatööstus ja tuhamägi motokrossi rada toetanud.
Aidu tuulepark, võrgu teema, baastaristu rajamine . Kui kiirelt toimuks tuulepargi
püsti panek? Hetkel aastaks rajalt maha tõmmatud. Selle aasta lõpuks 2 tuulikut
tahetakse käima saada, elektriga varustamine aasta lõpus. Aastaga panna asi käima.
Selle ajaga 80% baastaristu rajatud. Ehitatakse välja väga korralik infrastruktuur,
suured, laiad teed mägede vahel, atraktsioon kombineerides veekeskusega.
Leader meede on väike võimalus, esindab kohapealsed huvisid. Leaderi võimalused
aastani 2020. Taotlusvoorud toimuvad, summad mikroettevõtluse arendamine max
50 000, toetust saab 60%. Seadmetesse, turundusse, koostööprojektidesse,
koolitustesse, omavalitsus saaks teha piirkonda arendavaid koostööprojekte.
Turismimeede 60 0000 max toetusmäär, nutikad energialahendused- 35 000 max.
Kokku jagada veel 500 000. Täna võimalik saada ilma väga suure konkurentsita

Nimetage palun üks soov ettevõtluse valdkonnas, mis arengukavasse kindlasti kirja saama
peaks






























Parem koostöö- istume maha, saame tihedamini kokku
Soodsama pinnase loomine
Koostöö
Koostöö
Lisaks koostööle valla lobitöö
Ühine koostöö
Koostöö
Positiivne kuvandi loomine, edulood
Plaan taaskäivitada ettevõtjate kooskäimised kord kvartalis (ettevõtjate hommikud)
ja et oleks võimalus kutsuda kedagi motiveerivat rääkima.
Lugude rääkimine, nt koostöö mõne sarjaga (Sa Viru filmifond, Lüganuse vald pole
liige, oleks muidu lihtne teostada)
Et paber ei jääks paberiks ja et kunagi veel selle teemaga tegeletakse
Ettevõtjaid rohkem kokku kutsuda
Ei teata kohalikke ettevõtjaid (noored)
Tööstus, turism ja elukeskkond. Loomad mäele.
Kuidas rohkem kaasata
Võtmesõna „koostöö“ ettevõtjate ja valla vahel
Kaks kogukonda, kuidagi peab neid inimesi ka kaasama. Peab arvestama kõigi nende
huvidega
Valla esindajate ning ettevõtete kohtumistel võiks osaleda ka suuremate koolide
esindajad (ülikoolide esindajad nt, )
Positiivse kuvandi levitamine
Noortele ekskursioonid, malevaga koostöö nt
Minna kõrgemale endast ja teha lobi. Teadvustada neid probleeme ka valitsuses.
Võiks ühiselt teha ekspertarvamuse, kui oluline võiks olla see regioonile. Konkreetne
ettepanek- ühine ekspertuuring praeguse Kaitseministeeriumi tegevuse mõjust
vallale.
Venelaste kaasamine
Valla ja ettevõtete vaheline suhtlus
Ettevõtete omavaheline kokkusaamine valla osalusega ka tulevikus
Keemiatööstusel idee ühes vanas tööstushoones teha galerii—26. mai tulge külla,
kaks korda päevas avatud EKA JA TTÜ-ga projekt, tudengid pakkunud välja 4
lahendust. Umbes kell 14 ja 16, Kiviõli Keemiatööstuses.
Et saaks üks „meie“ (erinevad piirkonnad/kogukonnad), valla juhtimine. Kurb kõrvalt
vaadata
Koostöö kohapealt- ettevõtete suhtlemine, kuidas minna allapoole, elanikega kokku
saamine

Memo koostas:
Liisbet Aland
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