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Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019 – 2030+
tegevuskava aastateks 2020 – 2024 heakskiitmine
Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 1 lõike 1 ja § 374 lõigete 1 kuni 3
alusel ning arvestades Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu 12.06.2020 otsusega nr 6, millega
kinnitati Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2020-2024 aastate tegevuskava eelnõu lõppversioon
§ 1. Arengustrateegia tegevuskava perioodiks 2020-2024 heakskiitmine
Kiita heaks „Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019 – 2030+ tegevuskava aastateks 2020 –
2024“ vastavalt lisale 1 (tegevuskava 52 lehel).
§ 2. Rakendussätted
Määrus jõustub üldises korras.

Niina Neglason
Volikogu esimees
Selgitus
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõikele 1 on omavalitsusüksuste ülesanne
ühiselt kavandada maakonna arengut ja suunata selle elluviimist.
Nimetatud ülesanne on antud Ida-Viru maakonnas kõigi maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste
otsustega (sh Jõhvi Vallavolikogu 14. septembril 2017 otsusega nr 284) täitmiseks Ida-Virumaa
Omavalitsuste Liidule (edaspidi IVOL), millega on IVOLile omistatud koostööorgani, ehk
maakondliku arendusorganisatsiooni (edaspidi MARO) staatus.
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 373 ja § 374 peab maakonnal olema
arengustrateegia koos tegevuskava või tegevuskavadega, 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 eelnõu koostab seaduse § 374 lõike 3 kohaselt MARO ja eelnõu
esitatakse heakskiitmiseks asjaomastele valla- ja linnavolikogudele.
Jõhvi Vallavolikogu 20. detsembril 2018 määruse nr 44 punkti 1 alusel on heaks kiidetud „Ida-Viru
maakonna arengustrateegia 2019 – 2030+ ja sama määruse punkti 2 alusel on heaks kiidetud „IdaViru maakonna arengustrateegia 2019 – 2030+ tegevuskava aastateks 2019 – 2023“.
6. detsembri 2019 otsusega nr 8 algatas IVOLi juhatus Ida-Viru maakonna arengustrateegia 20192030+ ja strateegia tegevuskava muutmise. Esimesena asuti koostama strateegia tegevuskava
aastateks 2020-2024, mille esialgne eelnõu kiideti heaks IVOL juhatuse 27. märtsi 2020 otsusega nr
5. Eelnõu saadeti arvamuse saamiseks kõigile maakonna omavalitsustele ning avalikustati IVOL ja
maakonna omavalitsuste kodulehtedel. Eelnõu kohta määrati ettepanekute esitamise tähtajaks 15.
mai 2020. IVOL juhatuse 8. mai 2020 koosolekul otsustati riigis oleva COVID-19 eriolukorra
jätkumise tõttu ettepanekute esitamise tähtaega pikendada kuni 31. mai 2020.
Jõhvi Vallavolikogu esitas oma 30. aprilli 2020 otsusega nr 219 täiendusettepanekud
arengustrateegia tegevuskavasse.
IVOLi juhatus otsustas 3. juuni 2020 koosolekul võtta volikogu 30. aprilli 2020 otsuses esitatud
ettepanekutest arvesse täielikult ettepanekud nr 1.1 ja 1.4. Ettepanek nr 1.2 võeti arvesse, kuid
kavandades tegevuse perioodile 2021-2022. Ettepanekuid 1.3 ja 1.5 ei arvestatud. Seejärel suunas
IVOLi juhatus eelnõu heakskiitmiseks IVOL üldkogule. IVOL üldkogu kinnitas arengustrateegia
2020 – 2024 aastate tegevuskava eelnõu lõppversiooni, oma 12. juuni 2020 otsusega nr 6.
Täpsem ülevaade volikogu 30. aprilli 2020 otsuses esitatud ettepanekute osas IVOL poolt võetud
seisukohtadest (esitatud allajoonitult):
Nr 1.1: „Peatükis I „Maakonna ühistegevuste kava 2020 – 2024“ mainitud tegevus: „School-42
tüüpi õppeasutuse rajamine Jõhvi“ paigutada dokumendi struktuuris eesmärk H1 alla“ – võeti
arvesse;
Nr 1.2: „Elukeskkond ja taristu, Eesmärk ET1, Tegevussuund „Elukeskkonna oluline parandamine
sh ühistransport“ oli eelnõu esmases versioonis plaanitud jätta ära tegevus: „Ühistranspordi
arengukava koostamine“. Vallavolikogu ettepanek on tegevust mitte ära jätta ning tegevus ellu viia
aastatel 2020-2021“ - võeti arvesse, kuid tegevus kavandati perioodile 2021-2022;
Nr 1.3 „Elukeskkond ja taristu, Eesmärk ET1, Tegevussuund „Elukeskkonna oluline parandamine
sh ühistransport“ on eelnõu versioonis pakutud lisada tegevus: „Ida-Viru maakonna KOV-ide
nutirakenduse välja arendamine“. Ettepanek on tegevust mitte kavasse võtta“ – ei võetud arvesse,
kuna osadel omavalitsustel on säilinud huvi ühisprojekti osas;
Nr 1.4.: „Alapeatükis „PATEE tegevused“ vajavad märkuste lahtrid uuendamist“ – võeti arvesse;
Nr 1.5.: „Paigutada peatükis II „Omavalitsuste maakondliku tähtsusega tegevused“ asuv tegevus
K2.2.21 „Jõhvi jalgpallikeskuse arendamine“ peatüki I „Maakonna ühistegevuste kava 2020 –
2024“, eesmärk K2, tegevussuund „Sporditaristu arendamine ja kaasajastamine“ alla ning
märkida tegevuse perioodiks: 2020-2024, eeldatav kulu: 300 000, rahastamisallikad: MATA toetus,
omaosalus, vastutavad elluviijad: Jõhvi Vallavalitsus, Eesti Jalgpalli Liit.“ – ei võetud arvesse.
Tõdeti, et see on Jõhvi jaoks oluline tegevus, kuid ei olda valmis kokkuleppeks, et tegemist oleks
maakondliku ühistegevusega. Tegevus säilitab oma positsiooni tegevuskava II peatükis
„Omavalitsuste maakondliku tähtsusega tegevused“.

Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.
Eelnõu koostas arendusnõunik Rein Luuse.

