Volikogu otsuse eelnõu

Jõhvis

22. novembril 2018 nr 000

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019 – 2030+ ja
arengustrateegia 2019 – 2023 tegevuskava
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõike 3 ning lähtudes Jõhvi
Vallavolikogu 14. septembri 2017 otsusest nr 284 „Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate
ülesannete delegeerimine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule“ ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu
31. oktoobri 2018 kirjast koos Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019 – 2030 koostamise
juhtgrupi otsusega ning võttes arvesse, et teade arengustrateegia ja strateegia tegevuskava eelnõu
avalikustamise kohta on avaldatud 1. novembril 2018 Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel,
Jõhvi valla kodulehel ja ajalehes „Põhjarannik“, vallavolikogu
otsustab:
1. Kiita heaks „Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019 – 2030+“ Ida-Virumaa Omavalitsuste
Liidu poolt koostatud 29. oktoobri 2018 versioonis ilma märkuste ja ettepanekuteta vastavalt lisale
1 (arengustrateegia 60 lehel).
2. Kiita heaks „Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019 – 2030+ tegevuskava aastateks 2019 –
2023“ vastavalt lisale 2 (tegevuskava 38 lehel), tehes sellesse muudatusettepanekud vastavalt lisale
3 (tabel 3 lehel).
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Jõhvi Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses
sätestatud alustel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva
otsuse teadasaamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast otsusest teada saama.

Eduard East
Volikogu esimees

Selgitus
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 373 ja § 374 peab maakonnal olema
arengustrateegia, mis on aluseks maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ja koostööpartnerite
poolt ühiselt maakonna arengu suunamisel, ühiselt tehtavate ja omavalitsusüksuste ülese mõjuga

investeeringute kavandamisel, investeeringuteks toetuse taotlemisel ning muude seaduses nimetatud
kohaliku omavalitsuse üksustele antud ühiste ülesannete täitmisel.
Maakonna arengustrateegia loetakse vastuvõetuks ja see jõustub pärast seda, kui vähemalt kaks
kolmandikku maakonna selliste kohaliku omavalitsuse üksuste volikogudest, mille elanike koguarv
moodustab vähemalt kaks kolmandikku maakonna elanike koguarvust ning mille hulka peab
kuuluma ka maakonnakeskuseks olev kohaliku omavalitsuse üksus, on selle määrusega heaks
kiitnud hiljemalt 15. jaanuaril. Maakonnakeskuseks loetakse kohaliku omavalitsuse üksust, mis on
maakonnaplaneeringus maakonnakeskusena nimetatud. Seega on Jõhvi vallal maakonnakeskusena
kaalukas roll.
Maakonna arengustrateegia eelnõu koostab kohalike omavalitsuse üksuste määratud
koostööorgan. Jõhvi Vallavolikogu on oma otsusega 14. septembril 2017 nr 284, analoogselt teiste
maakonna omavalitsustega, määranud selleks Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL).
28. märtsil 2018 algatas IVOLi juhatus maakonna arengustrateegia koostamise ning kinnitas
strateegia koostamise juht- ja töörühmade koosseisud.
Järgnevalt on läbi viidud strateegia ja selle tegevuskava eelnõu koostamisprotsess, millest on
ülevaade antud IVOLi kodulehel http://ivol.kovtp.ee/maakonna-arengustrateegia
1. kuni 25. novembrini 2018 toimub arengustrateegia ja strateegia tegevuskava eelnõu
avalikustamine omavalitsuste ning omavalitsuste liidu kodulehtedel. Avalik arutelu toimub 22.
novembril 2018 algusega kell 10.00 Jõhvi Kontserdimajas Ida-Viru maakonna arengufoorumi
raames.
Maakonna arengustrateegia kiidetakse heaks hiljemalt 15. jaanuaril ja see hõlmab vähemalt nelja
eelseisvat eelarveaastat.
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu poolt esitatud ajakavas planeeritakse kõikide arvestatud või
arvestamata jäetud ettepanekutega dokument edastada omavalitsustele kinnitamiseks 1. detsembril
2018. Jõhvi Vallavolikogu detsembrikuu istungil tuleks maakonna arengustrateegia lõplik
dokument heaks kiita.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälteenamus.

