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1. Kokkuvõte
Vainupea asub Eesti põhjarannikul Lääne-Virumaal Haljala vallas Lahemaa rahvuspargi külje all ja
paikneb Vainupea jõe suudmes. Idast, lõunast ja läänest piirneb küla männi- ja segametsadega,
põhjast merega. Vainupea küla kuulub Karepa kanti.
Viimaste aastate jooksul on Vainupea küla külaseltsi eestvedamisel väga tegusalt toimetanud.
Arengukava koostamise eesmärgiks on kirjeldada kogukonna liikmete ühisnägemus külaelu edendamiseks erinevate tegevusvaldkondade lõikes. Küla visioon on järgmine.

Vainupea on looduskaunis, tugeva kogukonnaga ning hästi juhitud rahvusvaheliselt tuntud rannaküla. Haljala Vallavalitsus hoolib oma külast ja aitab
selle arengule kaasa.
Aastaks 2024 on saavutatud järgmine:










kasvanud on Vainupea küla elanike arv (vähemalt 50 elanikku)
külarahvas tunneb üksteist, omavahel suheldakse ja koos viiakse läbi ühisüritusi- ja tegevusi
parkimine külavaheteedel ning parklates on toimivalt korraldatud
taastatud on vana rippsild koos hooldatud ligipääsuteedega mööda rannajoont
taastatud on ajaloolised lautrikohad
külas tegutseb hooajaliselt avatud toitlustuskoht
jalgsi ja jalgrattaga liiklejatele on tagatud turvaline liikluskeskkond
Haljala valla üldplaneeringusse on sisse viidud Vainupea küla ehitus- ja hoonestustingimuste
teemaplaneering
Haljala Vallavalitsus on külas alustanud ÜVK teenuste pakkumist

1

Vainupea küla arengukava aastateks 2020 - 2024

Tegevuskavast tulenevalt on kogukonna eesmärkideks:







E1 ise korraldada ja juhtida külaelu
E2 tugevada kogukonnatunnet läbi ühistegevuste
E3 hallata külas asuvaid avalikke objekte koostöös vallaga
E4 kujundada kvaliteetne elukeskkond
E5 seista küla omanäolisuse ja hea maine eest
E6 teavitada avalikkust külas toimuvast.

2. Küla kirjeldus ja hetkeolukord
Paiknemine
Vainupea asub Eesti põhjarannikul Lääne-Virumaal Haljala vallas Lahemaa Rahvuspargi külje all
ja paikneb Vainupea jõe suudmes. Idast, lõunast ja läänest piirneb küla männi- ja segametsadega,
põhjast merega. Vainupea küla kuulub Karepa kanti. Olemuselt on küla jagunenud eri piirkondadeks, mida iseloomustab asustuse mitmekesisus. Rannikualadele iseloomulikuna on Vainupea
kabelit ümbritsev piirkond hajaküla, kus õued paiknevad maastikul hajusalt ning nende vahel laiuvad metsatukad ja kunagised karjamaad.
Endise suvilakooperatiivi aladel on tegemist ridakülaga, kus suvilad on tihedamalt koondunud
tagasihoidliku peatänava (Kalda tee) äärde. Hoonestust arvestades on Vainupea traditsiooniline
rannaküla. Vahemaa Võsuga ca 25km, Rakverega ca 27km ja Tallinnaga ca 107km.

Ajalooline taust
Vainupeast on juttu olnud juba 1499. aastal kui Karula mõisale kuulunud rannavaldusest. Kirjasõnas on Vainupead esmakordselt mainitud 1583. aastal. Küla maad on aja jooksul kuulunud nii
Karula mõisale kui ka teisel pool jõge Kandle mõisale. Praegusest sillast mere poole asus varem
uhke puusild, mis valmis 1931. aastal. Enne kasutati jõe ületamiseks purret või sõideti Karula
kaudu ringiga. 1958. aastal püstitati Vainupea neemele ehk Saarukesele tuletorn (tulepaak).
Küla hiilgeaeg oli 1930-1940ndatel aastatel. Pärast Vabadussõda toimunud maareformiga anti
soovijatele kalurikruntideks maad. Vainupeal oli siis umbes 40 suitsevat korstnat. Küla peale loeti
kokku 25 lehma ja 10 hobust. Paate merelkäimiseks oli 10ne ringis. Suvitajate teenistuses oli 2
pansionit nii eestikeelse kui ka saksakeelse suvitaja tarvis. Suvitajateks olid enamasti baltisakslased
ning suviladki olid enamasti nende omad.
Vainupea on läbi aegade olnud hinnatud suvituskohana ka eestlastest äri- ja kultuuritegelaste
hulgas. Professor Günter Reindorf koos abikaasaga, näitlejad Voldemar Alev, Linda Tubin, Oskar
Põlla koos abikaasa Salme Reegiga, Lo Tui koos abikaasa Oskar Seliaruga. Küla kultuurielu oli
tõüsuteel – asutatud oli Vainupea Raamatukogu Selts „Koit“. Baltlaste käest ostetud suplushoone
kujundati ümber seltsimajaks.
Pöörde tõi Vainupea ellu II maailmasõda ning sellele järgnev okupatsioon. Osa rannarahvast
põgenes läände. Mahajäänud majadest veeti mõned minema ja ehitati mujal üles. Osad said külas
uued peremehed ning suvilad lihtsalt lõhuti ja kanti kütteks. Seoses kolhooside moodustamisega
viidi 1950. aastal Vainupealt kaluripaadid Eisma sadamasse, lehmad ja hobused samuti Eisma
tallidesse ning Vainupeal lõpetati ka põlluharimine.
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Täna tegutseb külas aktiivne külaselts (asutatud 2013. aastal) käsikäes külavanemaga. „Rahvamajaks“ on kujunenud Vainupea kabel ning külakeskuseks selle vahetus läheduses asuv lõkkeplats
koos palkmööbliga. Kogukond seisab aktiivgrupi eestvedamisel ühiselt küla heakorra eest.

Elanikkond ja asustus
Vainupea on Haljala valla üldplaneeringuga määratud hajaasustusalaks. Asustus on hajali. Ajalooliselt on Vainupeal olnud suured kinnistud (kuni 2 hektarit), mis olid talude kasutuses ja
pakkusid võimaluse põllumajanduse ja loomakasvatusega tegeleda.
2020. aasta 1. jaanuari seisuga on külas 39 alalist elanikku. Leibkondade suurus on keskmiselt 1
kuni 5 inimest. Suveperioodil ulatub elanike arv külas 250ni. Palju nö suveelanikke lülitub aktiivselt ka külaellu, kuna paljud neist põlvnevad Vainupea külast või on juba lapsepõlvest alates olnud
Vainupeaga seotud. Suurem osa suvemaju ehitati Vainupeale 1960ndate lõpus ja 1970ndate
alguses. Osa taastasid vanadele vundamentidele ning asutati ka suvilakooperatiivid õpetajatele.
Piirkonna (Karepa kant) külad on kõik pigem väikesed – 2 kuni 44 elanikku. Seejuures on külad
ka väga erineva sotsiaalsuse ja erineva hetkeolukorraga. Vainupea küla kogukondlik tegevus on
seejuures väga eesrindlik ja teistele eeskujuks.

Infrastruktuur
Lähim kauplus, postkast, kool, lasteaed, bensiinijaam, apteek ja arstipunkt asuvad Haljalas. Lähim
kaubanduskeskus asub Rakveres. Küla on elektrienergiaga varustatud. Küla läbiv riigimaantee on
asfaltkattega, ülejäänud tänavad kruusa- või liivkattega. Teed on tervikuna heas korras.
Tsentraalse veetrassiga on varustatud 6 majapidamist. Kanalisatsioon on lahendatud reovee kogumiskaevudega. Paljudel majapidamistel esinevad probleemid salvkaevude kuivamisega. Püsielanikel on rajatud puurkaevud. Külas toimib süsteemne jäätmevedu. Avalik internetipunkt
puudub. Mobiiltelefoni leviala on kõigil operaatoritel. Sideteenuste kvaliteet on külaüleselt aga
kohati väga ebaühtlane. Ajaloolised lautrikohad ei ole säilinud.

Looduslikud olud
Vainupea asub Soome lahe rannikul. Soome lahte suubub ka Vainupea jõgi, mis saab alguse
Haljala lähedalt. Jõe pikkuseks hinnatakse 23 km. Kaunis mereäärane küla oma kabeli, kalmistu,
jõe, supelrandade ning männi- ja segametsadega. Puutumata loodusega.
Mere kaldal asub Kaarnakivi (kutsutakse ka Pruudikiviks, Armumiskiviks), mis on looduskaitse
all. Kivi kõrguseks on märgitud 5,5 m ja ümbermõõduks 24,5 m. Lahemaa arvestuses on kivi
mõõtude järgi 16. kohal ning Eesti arvestuses 65. kohal. Muistendi järgi olevat see teravatipuline
pooleks murdunud kivi Soomest jääga randa tulnud. Hommikul istunud kivil kaaren, millest ka
Kaarnakivi nimi. Teine nimi tulnud sellest, et rannaneiud oodanud kivil istudes oma merelt
tulevaid peigmehi.

Vainupea kabel
Vainupea puukirikut mainiti esmakordselt 1741. aastal. Tegemist oli ühega Haljala neljast abikirikust. 19. sajandi lõpus, kui vana puukirik oli lagunenud, algatas Aaspere ja Sauste mõisnik, Eesti-
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maa rüütelkonna viimane peamees parun Eduard von Dellingshausen Vainupeale uue paekivist
pühakoja ehituse.
Arhitekt Rudolf von Engelhardti projektjoonis on pärit aastast 1887. Historitsistlikus laadis
kirikumõõtu kabelit ehitati aastail 1888-1893. 1888. aastal rajati puukiriku lääneküljele massiivne
kivist kuuetahuline torn ja aastatel 1891-1893 ehitati vana pikihoone kohale kõrgete ümarkaarakende ja polügonaalse kooriosaga uus kivist pikihoone. Stiilselt ja rikkalikult sisustatud jumalakoja pühitsemispäevaks oli jaagupipäev 1893. aastal. Jumalateenistusi hakati Vainupea kabelis
pidama neli korda aastas.
1948. aastal aga pühakoda suleti, misjärel kabelit rüüstati ja see lagunes, kuni Lääne-Viru Teedevalitsus alustas taastamistöödega 1989. aastal.. Vainupea kabelit Haljala kogudusele ei tagastatud.
Kaotsi läinud altarimaali asemele telliti kabelile 2011. aastal unikaalne sakraaltaies – Anu Raua
gobeläänvaip “Armuaeg”. 2012. aastal juhtus ime ja aastakümnete eest varastatud, Saksa meistri
Richteri maali järgi valminud taies leiti Tallinnast Pelgulinnast ühe maja pööningult. Tallinna Jaani
kogudus lasi maali restaureerida Hilkka Hiiopil, kes on ka Kaarli kiriku altarimaali pearestauraator,
ja see on eksponeeritud Tallinna Jaani kirikus lõunapoolsel seinal. Kohalik kogukond (Vihula valla
külade arengukoja eestvedamisel), kes oma kunagist altarimaali armsaks pidas, lasi sellest teha
fotokoopia. Vainupea kabeli renoveerimiseks on saadud toetust nii Eesti Vabariigilt, Haljala
(endine Vihula) Vallavalitsuselt kui ka paljudelt annetajatelt üle Eesti.
Täna seisab pühakoja heakorra eest Vainupea küla selts MTÜ, kes on alates 2013. aasta sügisest
eest vedanud sakraalhoone remondi- ja renoveerimistöid. Spetsialistide poolt on lastud koostada
põhjalik materjal kabelihoone ja kellatorni katuse renoveerimiseks. Kabelis toimuvad regulaarselt
jumalateenistused, abielude registreerimised ja laulatused, kontserdid, külaseltsi üldkoosolekud
ning erinevad kogukonda liitvad ühisüritused.

Vainupea kalmistu
Tegemist on Eesti kõige mereäärsema kalmistuga. Surnuaed on väike ja seal on säilinud hauatähiseid erinevatest aegadest. Leidub külaseppade tehtud riste. Surnuaia lõunaosas on säilinud 19.
sajandist pärit metallpärg, kuid leidub ka kaasaegset hauakujundust. Maalikunstnik R. Sagritsa
(1910-1968) haud paikneb surnuaia idapoolses osas. Kalmistu täpne rajamise aeg ei ole teada,
kuid võib arvata, et surnuaed on külas asunud juba enne kivist kabeli rajamist.

Vainupea sadam
Vainupeal on ajalooliselt asunud väike sadam koos lautrikohtade ja võrgukuuridega. 1863. aastal
sai sadam loa kauplemiseks Soome-Vene kaubandust reguleeriva määrusega Vene tsaarivalitsuse
poolt. 19. sajandi algul käisid Vainupea mehed 5 paadiga merel, enne I maailmasõda oli Vainupeal
7-8 laeva. Veel 1950ndatel aastatel seisid sadamas kaks kahemastilist purjelaeva "Elli" ja "Marie".
Vainupea kaluritel olid oma peatuspaigad ka Vaindloo ja Uhtju saartel. Täna on endise Teedevalitsuse poolt rajatud sadamahoone eraomandis. Pakutakse majutusteenust.

Vainupea rippsild
Nõukogude Liidu ajal üle Vainupea jõe rajatud rippsilda kasutati piirivalve eesmärgil. Samuti
kasutasid silda paljud suvitajad, kes käisid Vainupea jõe suudme rannas väikeste lastega. Kuna
jõesuus läks vesi pikkamööda sügavaks, siis oli seal lastega turvalisem kui Suureliiva rannas. 19804
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ndate lõpul rippsilla abil rannajoone patrullimine lõppes. Nii jäi sild ka unarusse ja edaspidi hooldamata. Pärast mitut talve ja torme, tegi loodus lõpuks oma töö ja viis silla viimased lauad
jääminekuga kaasa. Täna on rippsillast alles kalda konstruktsioonid ja ka osaliselt trossid. Külarahvas soovib rippsilla taastada koos hooldatud ligipääsuteedega mööda rannajoont.

Küla arengut käsitlevad õigusaktid
Külaelu arengut käsitlevad järgmised kehtivad õigusaktid:





Haljala valla arengukava
Haljala valla eelarvestrateegia
Haljala valla üldplaneering
Lääne-Viru arengustrateegia 2030+
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3. Sise- ja väliskeskkonna SWOT-analüüs
TUGEVUSED / S trengths

NÕRKUSED / W eaknesses
























aktiivselt tegutsev külaselts ja külavanem
Vainupea kabel kui unikaalne külakeskus
suurepärane maine ja nii üle-eestiline kui ka rahvusvaheline tuntus
hea positsioon valla ja Haljala Kogudusega suhtluses
lähedus tiheasustustele (Haljala, Rakvere) ja teenustele
küla läbivad nii buss kui ka rändkauplus
toimiv naabrivalve sektor, turvalisus
puhas, privaatne ja rahulik elukeskkond
kogukonna väärtuste „hea tava“ dokument
palju noori ja lastega peresid
puhas, kaunis ning suuresti puutumata loodus
korras ja hooldatud mänguväljakud
hea infovahetus, toimiv koduleht ja sotsiaalmeediakanalid
küla sümboolikaga meened




väike ja pigem vananev püsielanikkond
peamiselt suvitusküla
aktiivgrupi moodustab väike hulk inimesi
puuduvad ÜVK teenused (vesi ja kanalisatsioon)
planeerimata parkimiskorraldus, kaootiline peamiselt suviti
külaüleselt ebaühtlane sideteenuste (internet, mobiil) kvaliteet
valla üldplaneering ei sisalda Vainupea küla ehitus- ja hoonestustingimuste
teemaplaneeringut
piirkonna arengu osas puudub selgelt sõnastatud nägemus
vähene ühistranspordi võimalus ja ligipääs

VÕIMALUSED / O pportunities

OHUD / T hreats


























kogukonnatunde tõstmiseks ühisürituste korraldamine
hooajaliste elanike aktiivsem kaasamine ja parema “meie“ tunde tekitamine
heakorratööde läbiviimine talgute korras
uute Vainupea küla elanike lisandumine
parkimiskorralduse läbimõtlemine
viidastamine, turistide suunamine
ÜVK teenuste pakkumine
vana rippsilla taastamine
toitlustuskoha avamine
merenduse ja kalapüügi arendamine
ajalooliste lautrikohtade taastamine
kohapeal majutus- ja turimisteenuste pakkumine
heina- ja karjamaade sihtotstarbeliselt kasutamine
toetusmeetmetest ja programmidest projektidele rahastuse taotlemine
küla ajaloo talletamine
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püsielanike vähenemine
aktiivgrupi tegutsemisinnu raugemine
kogukonnasisesed eriarvamused küla arengusuundade ja tegevuste osas
omanäolisuse kadumine
keskkonna liigtarbimine, turistide rohkus
looduse reostamine, seadusi eirates rikutakse looduskaunid kohad
rannajoone läbipääsmatuks muutumine
mootorsõidukite (ATV`d, skuutrid, mootorrattad) kasutamine looduses,
rannal ja merel
eakamad püsielanikud jäävad kodude hooldamisega talveperioodil hätta
erimeelsuste tõttu vähenev suhtlus või keerulisem koostöö valla ja Haljala
Kogudusega
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4. Olulisemad arenguvõimalused














Kõigi kogukonna liikmete kaasamine ühistegevustesse – Küla on looduslikult jagatud
erinevateks osadeks, kus inimesed suhtlevad rohkem kitsamates väljakujunendud ringkondades. Paljud on hooajalised elanikud ning seetõttu ei tunne kogu külarahvast. Ühistegevuste
läbi saadakse tuttavaks, tekib parem „meie“ tunne ning tõstetakse kollektiivset teadvust küla
arenguvajadustest.
ÜVK teenuste pakkumiseks vajaliku infrastruktuuri rajamine – Ligemale 20 aastat on
ÜVK teenuste teemal vallavalitsusega suheldud. Täna on teema uuesti laual. Seejuures on
kogu küla huvitatud ÜVK teenuste vallapoolsest pakkumisest ja nende tarbimisest. Hetkel
võib probleemseks pidada rohkelt eratarbimiseks kasutatavaid puurkaeve, mis kurnavad
põhjavett ja seavad piiranguid naaberkinnistutele vee kättesaadavusele. Lisaks esineb probleeme kohati kuivavate salvkaevudega. ÜVK teenuste olemasolu aitab otseselt kaasa uute
püsielanike tekkele ning seeläbi ka Vainupea küla elanike kasvule.
Kogu külas ühtlaselt hea kvaliteediga sideteenuste (mobiil, internet) pakkumine –
Vainupea küla elab. Inimesed on aina enam linnast väljapoole liikumas.Kaugtöö teostamise
eelduseks on hea kvaliteediga ning stabiilne sideteenuste kättesaadavus. Viimane soodustab
jällegi uute püsielanike teket.
Parkimiskorralduses kokkuleppimine – Suvine tihe liiklus külavaheteedel vajab senisest
paremat ja keskkonnasõbralikumat liikluse korraldamist. Seda vältimaks operatiivsõidukite
liikumise takistamist, erakinnistutel parkimist ja külateede ummistamist.
Küla miljööväärtuslikkuse säilimine – Tahe on olemasolevaid alasid säilitada ja vältida
tiheasustuse tekkimist. Külas on mitmeid kinnistuid, kus plaanitakse lähiaastatel alustada
ehitustegevusega. Rannaküla omanäolisususe säilimiseks peab saama uue Haljala valla üldplaneeringuga kinnitatud Vainupea küla hoonestus- ja ehitustingimuste teemaplaneering.
Lisaks on oluline kõigi külasiseste teede korrashoid ja läbipääsetavus.
Ümbritseva looduskeskkonna säilitamine ja hoidmine – Vainupea küla asub Lahemaa
rahvuspargi külje all ja on tuntud looduskaunite kohtade poolest. Peame oluliseks looduslike
koosluste (rohumaad, niidud) säilitamist, Vainupea jõe ning rannajoone kaitsmist. Soov on
luua eeldused elukeskkonnale, kus on ruumi nii kodu- kui ka karjaloomadele. Merenduse ja
kalanduse edendamiseks saab meremeestele ja kaluritele lautrikohad rajada ning taastada vana
rippsild.
Ettevõtlustegevust soosiva keskkonna kujundamine – Erinevate kohapealsete teenuste
pakkumise läbi luua võimalusi külarahvale töökohtade tekkimiseks. Näiteks majutusteenused
ja loodusturism.

5. Visioon
Vainupea on looduskaunis, tugeva kogukonnaga ning hästi juhitud rahvusvaheliselt tuntud rannaküla. Haljala Vallavalitsus hoolib oma külast ja aitab
selle arengule kaasa.
Aastaks 2024 on saavutatud järgmine:


kasvanud on Vainupea küla elanike arv (vähemalt 50 elanikku)
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külarahvas tunneb üksteist, omavahel suheldakse ja koos viiakse läbi ühisüritusi- ja tegevusi
parkimine külavaheteedel ning parklates on toimivalt korraldatud
taastatud on vana rippsild koos hooldatud ligipääsuteedega mööda rannajoont
taastatud on ajaloolised lautrikohad
külas tegutseb hooajaliselt avatud toitlustuskoht
jalgsi ja jalgrattaga liiklejatele on tagatud turvaline liikluskeskkond
Haljala valla üldplaneeringusse on sisse viidud Vainupea küla ehitus- ja hoonestustingimuste
teemaplaneering
Haljala Vallavalitsus on külas alustanud ÜVK teenuste pakkumist
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6. Tegevuskava
Arengukavas esitatud eesmärkide täitmist veavad eest külavanem ja Vainupea küla selts MTÜ liikmed. Tähistuste selgitused:












KV – külavanem
HV – Haljala Vallavalitsus
KK – kogukond
KVT - kalmistuvaht
KIK – Keskkonnainvesteeringute Keskus

E1 Ise külaelu korraldamine ja juhtimine

RMK – Riigimetsa Majandamise Keskus
MA - Maanteeamet
OV - omavahendid
A – annetused
TM - toetusmeetmed

Vastutajad Teostajad

Rahastus 2020 2021 2022 2023 2024

E1.1. küla arengukava koostamine ja heakskiitmine, vaheanalüüside
tegemine, arengukava täiendamine

KV

KV
VKS

OV

2020-2024

E1.2. külavanem esindab kogukonda küla heakorda ja selle arengut
puudutavates küsimustes

KV
VKS

KV

OV

2020-2024

E1.3. külaselts esindab kogukonda küla heakorda ja selle arengut
puudutavates küsimustes

VKS
KV

VKS

OV

2020-2024

E1.4. külaelu ja heakorra edenemine läbi arengukava elluviimise

KV

KV
VKS
KK

OV

2020-2024

E1.5. küla viidastamine

KV

KV
VKS

OV
HV

2021
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E2 Kogukonnatunde tugevdamine läbi ühistegevuste

Vastutajad Teostajad

Rahastus 2020 2021 2022 2023 2024

E2.1. talgute korraldamine, külale oluliste objektide korrashoidmine

KV
VKS

KV
VKS
KK

OV

2020-2024

E2.2. traditsiooniliste ühisürituste korraldamine

KV
VKS

KV
VKS
KK

OV
HV

2020-2024

E2.3. kontsertide ja muude avalike sündmuste korraldamine

VKS

VKS

OV
HV

2020-2024

E2.4. külaelanike omaalgatuse toetamine ja ideede elluviimine

KV
VKS

KV
VKS
KK

OV

2020-2024

E2.5. küla ajaloo talletamine

KV
VKS

KV
VKS
KK

OV

2020-2024

E3 Avalike objektide haldamine koostöös vallaga

Vastutajad Teostajad

Rahastus 2020 2021 2022 2023 2024

E3.1. Vainupea kabeli jooksev korrashoidmine

KV
VKS

KV
VKS
KK

OV
A

2020-2024

E3.2. Vainupea kabeli remondi- ja renoveerimistööd (suurprojektid)

KV

KV
VKS
KK

OV
A
HV

2021-2023

E3.3. Vainupea kabeli ümbruse (sh lõkkeplatsi, palkmööbel)
korrashoidmine

KV
VKS

VKS
KK

OV

2020-2024

E3.4. Vainupea kalmistu korrashoidmine

KVT

KVT

OV
HV

2020-2024
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E3 Avalike objektide haldamine koostöös vallaga

Vastutajad Teostajad

Rahastus 2020 2021 2022 2023 2024

E3.5. Suureliiva ranna heakorra tagamine koostöös RMK`ga, Kaarna
kivi ümbruse korrastamine ja ligipääsu tagamine

KV

RMK
KV

OV
RMK

2020-2024

E3.6. lastemänguväljaku, jalgpalliväljaku ja korvpalliplatsi
korrashoidmine

KV

VKS
KK

OV

2020-2024

E3.7. Vainupea jõe kaitsmine ja heakorra tagamine

KV

KV
RMK

OV, HV
RMK, KIK

2020-2024

E3.8. vana rippsilla taastamine ja hooldatud ligipääsuteede rajamine

KV

KV
VKS, RMK
KK

OV, A
HV, RMK

2021-2022

E4 Kvaliteetse elukeskkonna kujundamine

Vastutajad Teostajad

Rahastus 2020 2021 2022 2023 2024

E4.1. parkimiskorralduse paikapanek

KV
VKS

KV
VKS, HV
KK

OV
HV

2021

E4.2. ÜVK teenuste pakkumiseks vajaliku infrastruktuuri rajamine

KV
HV

HV
KV

HV
KIK

2021-2024

E4.3. külaüleselt toimivate sideteenuste (internet, mobiil)
pakkumine

KV

KV
KK

OV
HV

2021

E4.4. kaks korda aastas viiakse läbi ühised kogukonna talgupäevad

KV
VKS

VKS
KK

OV

2020-2024

E4.5. ajalooliste lautrikohtade taastamine

KV
VKS

KV
HV

OV
HV
TM

2021-2024
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E4 Kvaliteetse elukeskkonna kujundamine

Vastutajad Teostajad

E4.6. küla läbival riigimaanteel ning külavaheteedel turvalise
liiklemise tagamine
E4.7. hooajaliselt töötava toitlustuskoha avamine ja toimimine

E5 Omanäolisuse ja hea maine eest seismine

Rahastus 2020 2021 2022 2023 2024

KV
VKS

KV
HV

OV, A
HV, TM
MA

2021-2022

TP

TP

OV
TM

2021-2024

Vastutajad Teostajad

Rahastus 2020 2021 2022 2023 2024

E5.1. Halajala valla üldplaneeringusse on sisse viidud küla hoonestus- ja
ehitustingimuste teemaplaneering

KV

HV
KV
KK

HV

2020-2021

E5.2. kinnistuomanik hooldab ja hoiab oma kinnistut, hooneid ja aeda

KK

KK

OV

2020-2024

E5.3. iga talu väravas on presenteeritud talu nimi

KV
VKS

KK

OV
HV

2021-2022

E6 Avalikkuse informeerimine külas toimuvast

Vastutajad Teostajad

Rahastus 2020 2021 2022 2023 2024

E6.1. toimiv ja jooksvalt uueneva infoga koduleht

KV

KV

OV
A

2020-2024

E6.2. kogukonna liikmete jooksev teavitamine (kinnine ja lahtine e-maili
list, infostendid)

KV

KV

OV

2020-2024

E6.3. sotsiaalmeediakanalite (Facebook, Instagram) kasutamine
tegevustest ja üleskutsetest teavitamiseks

KV

KV
VKS
KK

OV

2020-2024
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E6 Avalikkuse informeerimine külas toimuvast

Vastutajad Teostajad

Rahastus 2020 2021 2022 2023 2024

E6.4. uudiste avaldamine Haljala Valla Sõnumites, Koguduse lehes ja
Virumaa Teatajas

KV

KV
VKS
KK

OV

2020-2024

E6.5. Teeliste Kirikud projektis osalemine (Vainupea kabel)

VKS
KK

VKS
KK

OV
A

2020-2024

E6.6. Kirikute Öö projektis osalemine (Vainupea kabel)

VKS
KK

VKS
KK

OV
A

2020-2024
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7. Arengukava koostamise protsess
Käesoleva perioodi arengukava koostamisel lähtuti eelmise perioodi arengukavast. Samuti on arvesse
võetud aastate jooksul tõstatatud murekohtasid ja ettepanekuid külaelu arendamiseks.
Arengukava dokument edastati enne kinnitamist kogukonnale tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks e-kirja teel. Seda nädala jooksul, perioodil 29.08. kuni 05.09.2020. Arengukava koostamise ja
kinnitamise eest on vastutavaks külavanem Mario Luik ja Vainupea küla selts MTÜ juhatus.

8. Arengukava uuendamise kord
Vainupea küla arengukava kehtib 12.09.2020 kuni 12.09.2024. Arengukava täitmist analüüsitakse
kord aastas, sügisesel külaseltsi üldkoosolekul. Vajadusel viiakse sisse täiendused ja parandused. Küla
arengukava kuulub muutmisele seoses seadusandluse muutumisega, muudatustega valla arengukavas
või ümberkorraldustega planeeritud projektide rahastamises. Küla arengukava kuulub uuendamisele
määratud tähtaja möödumisega. Uue perioodi arengukava kinnitatakse Vainupea küla selts MTÜ
üldkoosolekul.
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