Volikogu otsuse eelnõu
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Pikaajalise kohustuse võtmine
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 8 ja lähtudes
vallavalitsuse ettepanekust, vallavolikogu
otsustab:
1.
Lubada
vallavalitsusel
sõlmida
sihtasutusega
Ida-Viru
Ettevõtluskeskus
turismikoordinaatori tegevuse korraldamise leping aastateks 2020 – 2023, tasuga 5 000 eurot
aastas.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. 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
Ida-Virumaal loodi uus turismiarendusvõrgustik ehk nn turismiklaster 2009. aastal, milles
Jõhvi vald on osalenud algusest peale. Perioodi 2016-2019 a klastri tegevustes osalemise
kohta tegi Jõhvi vallavolikogu otsuse 24. märtsil 2016 (nr 161).
Turismiklastri (https://ivek.ee/programmid/turismiklaster/) partnerid (omavalitsused,
ettevõtted, organisatsioonid) on ühiselt rahastanud turismikoordinaatori tegevust, mida
korraldab Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK). IVEKi juures töötab turismikoordinaator, kes
viib ellu Ida-Virumaa turismiklastri strateegiat 2014–2020 (https://ivek.ee/static/Ida-Viruturismiklastri-strateegia-2014-2020.pdf), sh rakendab turismialaseid arendusprojekte,
korraldab ühisturundust, koondab turismistatistikat.
Aastatasust rahastatakse tööjõukulu ning ühiste arendusprojektide omaosaluse summad.
Aastatel 2017-2019 on viidud ellu mitu arendusprojekti, sh EAS meetmete „Piirkondade

konkurentsivõime tugevdamine“ ja „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse
edendamiseks“ toetusel, mille abil on oluliselt kasvanud Ida-Virumaa, kui turismisihtkoha
tuntus ning külastuste arv.
Eelolevaks perioodiks on koostatud Ida-Viru turismiklastri turunduse ja tootearenduse
strateegia ja plaan 2020-2023 (Marketingi Instituut, 2019).
Turismiklastri tegevuseesmärgid ja strateegia kajastuvad ka „Ida-Viru maakonna
arengustrateegia 2019 – 2030+ ja arengustrateegia 2019 – 2023 tegevuskavas“
(http://ivol.kovtp.ee/maakonna-arengustrateegia), sh arengustrateegia lähteanalüüsi jaotises
2.10 „Turism“ ja eesmärkide ning arengusuundade jaotises VI „Turism“ ja tegevuskava
tegevussuundade jaotises „Turism“.
Informatsioon turismiklastri jätkuplaanidest esitati 23.08.2019 Ida-Virumaa Omavalitsuste
Liidu juhatuse koosolekul ja teadaolevalt kavatsevad ka ülejäänud maakonna omavalitsused
turismiklastri partnerluses jätkata.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu poolthäälte enamus.
Eelnõu koostas arendusnõunik Rein Luuse.

