LISA 2 Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+ tegevuskava

valdkond
I Asustuse ja keskuste võrgustik

tegevus














Eesti regionaalarengusstrateegias
Tallinn-Narva teljel asuva ( PõhjaEesti; Harju-Viru) regionaalse
toimepiirkonna käsitlemine
Tugitoimepiirkondade
ühistranspordi liinivõrgu
kujundamine
Rakvere linna lähivööndi
ühistranspordi liinivõrgu
kujundamine
Kohalike ja lähikeskuste
teenusmajade loomise
võimaluste analüüs
Tallinn- Tapa – Narva liinil
reisirongisageduste
suurendamise analüüs ja kava
tehniliseks teostamiseks ( taristu
muutmise vajadus, sobivad
rongikoosseisud, rongiliinid )
Transpordisõlmede taristu
vajaduste analüüs ja
investeerimisplaani koostamine
Väljaspool transpordisõlmi
asuvate (bussi.) peatustesse
jalgratta hoidmiskohtade

Vastutav tasand
Regionaalhalduse/ regionaalarengu eest
vastutav riiklik tasand

KOV/ regionaalne transpordi korraldaja

KOV

KOV/ regionaalarengu eest vastutav
regionaalne tasand/
regionaalarengu eest vastutav regionaalne
tasand/transpordi valdkonna eest vastutav
riiklik tasand/ taristu valdaja/
reisirongiliikluse korraldaja

KOV/ regionaalne transpordi korraldaja/
transpordi valdkonna eest vastutav riiklik
tasand/ liiklustaristu valdajad/
KOV/ regionaalarengu eest vastutav
regionaalne tasand/ liiklustaristu valdajad/



rajamise piltooprojekti
käivitamine
Maakondliku toimepiirkonna
ettevõtlusalade toimimise
koordineerimine regionaalsel
tasandil

KOV/ regionaalarengu eest vastutav
regionaalne tasand/

II Loodusressurss ja selle
kasutustingimused








Väärtuslike põllumajandusmaade
piiride täpsustamine
Puhkealade taristu analüüs ja
investeerimisplaanide
koostamine
Maakonna sisevee supluskohtade
kaardistamine
Maakonna põhjaveekogumite
hüdrogeoloogiliste
kontseptuaalsete mudelite
koostamine
Maakonna ehitusmaavarade
kasutuskava koostamine

põllumajandusvaldkonna eest vastutav riiklik
tasand
KOV/ regionaalarengu eest vastutav
regionaalne tasand/ keskkonnakaiste eest
vastutav regionaalne tasand
KOV/ regionaalarengu eest vastutav
regionaalne tasand/ keskkonnakaitse eest
vastutav regionaalne tasand
keskkonnakaitse eest vastutav regionaalne
tasand/ keskkonnakaitse eest vastutav riiklik
tasand
KOV/ regionaalarengu eest vastutav
regionaalne tasand/ keskkonnakaitse eest
vastutav regionaalne tasand/
keskkonnakaitse ning ressursside kasutamise
eest vastutav riiklik tasand

III Tehniline taristu


Tugitoimepiirkondade keskuste
põhitaristu ( energia-, side-,
liiklus-) analüüs

KOV/regionaalarengu eest vastutav
regionaalne tasand/ taristu valdajad















Tehniliste lahenduste teostamine
raudteel reisirongiühenduste
suurendamiseks Tallinn-TapaRakvere liinil
Analüüs raudteeülesõitude
kasutuse kohta
Tallinn-Narva maanteel AaspereHaljala ning Haljala- –Kukruse
lõigul oluliselt muudetavate
teelõikude teostamine
Soome lahe idaosa lõunarannikul
piisava vahemaaga ( 30 miili)
külalissadamate võrgustiku
arendamine
Kunda reisisadama välja
ehitamine ning regulaarse
laevaühenduse loomine Soome
vastasranniku sadamatega (
Kotka/ Loviisa)
I prioriteedi jalg-ja jalgrattateede
välja ehitamine
Aruküla-Tapa vahelise 110Kv
elektriliini rekonstrueerimine
Elektrivõrgu rekonstrueerimine
Rakvere-Püssi piirkonnas
Tallinn-Jõhvi-Narva
ülekandetorustiku
rekonstrueerimine

transpordi valdkonna eest vastutav riiklik
tasand/ taristu valdaja/ reisirongiliikluse
korraldaja
transpordi valdkonna eest vastutav riiklik
tasand/ raudtee ja manatee taristu valdajad/
KOV/ regionaalne transpordi korraldaja
taristu valdaja/ transpordi valdkonna eest
vastutav riiklik tasand

taristu valdaja/ KOV / regionaalarengu ja (
mere-) ressursside eest vastutav riiklik
tasand
taristu valdaja/ KOV / regionaalarengu ja (
mere-) ressursside eest vastutav riiklik
tasand

KOV
Taristu valdaja
Taristu valdaja
Taristu valdaja

