Volikogu määruse eelnõu (I lugemine 18.08.2022)

Jõhvis

….. ……………. 2022 nr 000

Jõhvi valla arengukava 2023 – 2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2023 – 2026 kinnitamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 7 alusel ja § 37²
lõike 7 alusel.
§ 1. Arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine
Võtta vastu Jõhvi valla arengukava 2023 – 2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2023 – 2026
(lisatud 80 lehel).
§ 2. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Jõhvi Vallavolikogu 14.10.2021 määrus nr 109 „Jõhvi valla arengukava
2022 – 2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2022 – 2025 kinnitamine”.
(2) Määrus jõustub üldises korras.

Vallo Reimaa
Volikogu esimees

SELETUS:
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele ja kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seadusele peavad kohaliku omavalitsuse arengukava ja eelarvestrateegia hõlmama
iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Alates 2012. a on Jõhvi valla
arengukava ja eelarvestrateegia olnud esitatud ühes dokumendis.
Kooskõlas vallavolikogu 14. septembril 2017 määruse nr 126 „Jõhvi valla arengukava ja
eelarvestrateegia ning Jõhvi vallavalitsuse hallatavate asutuste arengukava koostamise ja
kinnitamise kord” korraldab vallavalitsus arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu avalikustamise,
arutelu ja ettepanekute kogumise, mis viiakse läbi käesoleva määruse eelnõu kahe lugemise vahel.
Muudatusettepanekute selgitused (alljärgnevalt on välja toodud suuremad sisulised muudatused,
dokumendis sisaldub veel ka väiksemaid sõnastuslikke, vorminduslikke ja faktoloogilisi parandusi):

Viide peatüki või
punkti numbrile

Milles muudatus seisneb või selgitus, miks seda tuleks teha

5.7.2.19 ja 6.1.5-6

Ettepanek on tegevusvajadus ja prioriteet „Jäähalli rajamine koostöös
ettevõtlussektoriga“ arengukavast välja jätta

5.9.1.1 ja 6.1.3.3-h

Linda tn põigu ehitamine eraldi ettevõtmisena langeb ära seoses eeldatava
Tallinn-Narva maantee Jõhvi-Toila lõigu kogujatee rajamisega samas
piirkonnas

5.12.1.5 ja 6.1.6-1

Lisatud tegevusvajadus ja prioriteetne tegevus, et vald osaleks jõulisemalt
arendusprotsessides, mis kutsuks esile uute ja kaasaegsete elamispindade
rajamise Jõhvi vallas

6.1.1 ja 6.1.2

Korrigeeritud haridusvaldkonna prioriteetide loendit. Eraldiseisvalt
alustatud noorsootöö valdkonna prioriteetide formeerimisega

6.1.3.1

Lisatud prioriteetne tegevus kriisireguleerimise valmiduse suurendamiseks

6.1.4

Kultuurivaldkonna esimeseks prioriteediks on ettepanek tõsta uue
keskraamatukogu hoone ehitamine

Määruse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.
Eelnõu koostasid arendusnõunik Rein Luuse ja finantsjuht Küllike Olup.

