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Põlvamaa arengustrateegia 2035+
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõigete 1 ja 6 alusel.
§ 1. Põlvamaa arengustrateegia 2035+ heakskiitmine
Kiita heaks "Põlvamaa arengustrateegia 2035+" vastavalt lisale.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 2019. aasta 15. jaanuaril.
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Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 11.12.2018 määruse eelnõu nr 1-4/128 "Põlvamaa
arengustrateegia 2035+" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 37³ lõike 1 kohaselt 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 KOKS § 61 lõikes 1 nimetatud kohaliku omavalitsuse üksustele antud ühiste
ülesannete täitmisel. Maakonna arengustrateegia asemel võivad kohaliku omavalitsuse üksused
kokkuleppe alusel koostada mitme maakonna territooriumi kohta piirkondliku arengustrateegia.
Sama paragrahvi lõikest 3 tulenevalt koostatakse arengustrateegia maakonna kohta ja selles
esitatakse vähemalt:
1) majandusliku ja sotsiaalse ning rahvastiku tervise arengu pikaajalised suundumused ja
vajadused;
2) tegevusvaldkondade kaupa hetkeolukorra analüüs, mis sisaldab iga valdkonna probleemide ja
olemasolevate võimaluste analüüsi;
3) strateegilised eesmärgid, mis väljendavad taotletavat mõju ja mille saavutamine on mõõdetav
või hinnatav;
4) strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevuste kogumid arengustrateegia perioodi
lõpuni;
5) strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajalike tegevuste ruumiline paiknemine.
Maakonna arengustrateegia peab arvestama maakonnaplaneeringut. Maakonna arengustrateegia
on üldplaneeringu koostamise alus. Maakonna arengustrateegia koostamisel arvestatakse riigi
valdkondlikke arengukavasid ja kirjeldatakse, kuidas maakonna arengustrateegiaga panustatakse
riigi valdkondlikes arengukavades seatud eesmärkide saavutamisse.
KOKS §-s 374 on sätestatud maakonna arengustrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise
ja avalikustamise regulatsioon.
KOKS § 37⁴ lõike 1 alusel kiidetakse maakonna arengustrateegia heaks hiljemalt 15. jaanuaril
ja see hõlmab vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Arengustrateegia vaadatakse üle ja seda
uuendatakse vähemalt kord nelja aasta jooksul ning sama paragrahvi lõike 2 kohaselt peab
maakonna arengustrateegial olema tegevuskava või valdkondlikud tegevuskavad, mis ei pea
hõlmama kogu arengustrateegia kehtivuse perioodi. Maakonna arengustrateegia tegevuskava
peab olema kooskõlas maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvestrateegiatega.
Tulenevalt KOKS § 374 lõikest 6 loetakse maakonna arengustrateegia 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.
KOKS 12. peatükis on sätestatud seaduse rakendamise sätted muuhulgas paragrahvis 704 KOKS
§ 61 lõike 3 ja § 374 lõike 1 rakendamise erisus. KOKS § 704 lõike 2 kohaselt peavad kohaliku
omavalitsuse üksused käesoleva seaduse § 374 lõikes 1 nimetatud maakonna arengustrateegia
vastu võtma hiljemalt 2019. aasta 15. jaanuaril.
Põlva maakonna ühinenud omavalitsused on delegeerinud 1. jaanuarist 2018 jõustunud kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse § 6¹ lõikes 1 nimetatud omavalitsusüksuste ühiselt täidetav
maakonna arengu kavandamise ja selle elluviimise suunamise ülesande alates 1. jaanuarist 2018
MTÜle Põlvamaa Omavalitsuste Liit.

Põlvamaa arengustrateegia koostamist korraldas MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit koostöös
SIHTASUTUSEGA PÕLVAMAA ARENDUSKESKUS ja maakonna omavalitsustega.
Põlvamaa arengustrateegia eesmärgiks on maakonna arengu strateegiline planeerimine aastani
2035 ja sellest edasi. Arengustrateegia on maakonna tasakaalustatud arengu kavandamise ja
suunamise aluseks. Arengustrateegia on vajalik kohalike omavalitsuste ning koostööpartnerite
poolt ühiselt maakonna arengu suunamiseks, ühiselt tehtavate maakondlike investeeringute
kavandamiseks, investeeringuteks toetuse taotlemiseks ning ühiste ülesannete täitmiseks.
Arengustrateegia on edaspidi riigipoolsete ja EL toetuste andmise aluseks.
Arengustrateegia koostamise protsessi koordineeris MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit,
strateegia koostamise eest vastutas SIHTASUTUS PÕLVAMAA ARENDUSKESKUS. Läbi
viidi avaüritus Krootusel ja valdkondlikud teemarühmade kohtumised, kuhu olid kaasatud
vastavate elualade esindajad ja eksperdid. Kokku osales erinevatel kohtumistel 118 inimest. Läbi
viidi ka Põlvamaa ettevõtjate küsitlus, millele vastas 214 ettevõtjat.
Põlva Vallavalitsus volitas MTÜd Põlvamaa Omavalitsuste Liit korraldama avalike arutelude
kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamine maakonna arengustrateegia koostamisse ja avalikustama
maakonna arengustrateegia eelnõu Põlvamaa Omavalitsuste Liidu veebilehel.
Põlvamaa arengustrateegia 2035+ avalik väljapanek toimus ajavahemikul 13.–27. november
2018. Arengustrateegia materjalid olid kättesaadavad maakonna kohalike omavalitsuste
veebilehtedel ja portaalis polvamaa.ee. Küsimusi ja ettepanekuid sai esitada kuni 27.11.2018
e-posti teel aadressil strateegia@polvamaa.ee.
Arengustrateegia dokument sisaldab maakonna visiooni aastaks 2035+, strateegilisi eesmärke
ning kõige olulisemaid tegevussuundasid maakonna arengu kavandamisel. Arengustrateegia
dokumendi juurde kuulub kaks lisa. Dokumendi lisas 1 on kajastatud maakonna
võtmeprobleemide ülevaade ning lisas 2 on toodud arengustrateegia seosed riigi valdkondlike
arengudokumentidega.
Põlvamaa arengustrateegia tegevuskava aastateks 2019–2022 kinnitatakse maakonna kohalike
omavalitsuste volikogude poolt eraldi otsusega. Otsuse eelnõu menetlemine volikogudes on
kavandatud jaanuar–veebruar 2019.
Põlvamaa arengustrateegia sisaldab maakonna elanike ja organisatsioonide ühiseid eesmärke ja
kavandatud tegevusi maakonna arendamiseks. Maakonna arengu visioon aastaks 2035+ on
järgmine: "Põlvamaa tunnuslause "rohelisem elu" on realiseerunud puhta, tervisliku,
nutika ja hea mainega elu-, töö- ja puhkekeskkonnana, mis meelitab ligi elanikke,
ettevõtteid ja külalisi. Põlvamaa elanikud on eluga hästi toime tulevad ning kasutavad
maakonnas olevaid mitmekülgseid võimalusi enda igakülgseks arendamiseks. Kohalikke
ressursse nutikalt väärindavad Põlvamaa ettevõtjad on oma tegevusega eeskujuks
ülejäänud Eesti ettevõtetele.".
Põlvamaa arengut kavandatakse läbi kolme teemavaldkonna: inimareng, majandusareng ning
taristu. Igas valdkonnas on sõnastatud valdkonna strateegiline eesmärk, olulisemad mõõdikud,
valdkonna ressursid ning tegevussuunad.
Põlvamaa arengustrateegia on ühiskondlik kokkulepe maakonna arendamiseks. Tähtis on see, et
maakonna elanikud, organisatsioonid, ettevõtted ja avalik sektor on ühiselt valmis panustama
oma kogukonnas, kohalikus omavalitsuses ja maakondlikul tasemel selle nimel, et üldine heaolu
kasvaks.

Põlvamaa arengustrateegia koostamise materjalid on kättesaadavad maakonna veebiportaalis.
Strateegia koostamisel on arvestatud Rahandusministeeriumi poolt välja töötatud maakonna
arengustrateegia koostamise juhendiga.
MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit on "Põlvamaa arengustrateegia 2035+" edastanud Põlva
Vallavolikogule heakskiitmiseks.
Määrusega kiidetakse heaks "Põlvamaa arengustrateegia 2035+".
Määruse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälteenamus.
Määruse mõjud
KOKS § 373 lõike 11 kohaselt võetakse riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksustele
juhtumipõhiste toetuste andmisel, riiklike investeeringute kavandamisel ja riigiasutuste
osutatavate teenuste kättesaadavuse muutmisel maakonnas arvesse maakondlikus
arengustrateegias kavandatud arengueesmärke ja kajastatud tegevuskogumeid.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Maakonna arengustrateegia koostanud ja menetlenud koostööorgani, volikogu ja volikogu
komisjonide istungite protokollid ja teave maakonna arengustrateegia menetlemise kohta
avaldatakse kohaliku omavalitsuse üksuste veebilehtedel seitsme tööpäeva jooksul
arengustrateegia vastuvõtmisest arvates.
Määruse jõustumine
Määrus jõustub 2019. aasta 15. jaanuaril.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 14.12.2018 ning edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
Eestseisus suunas eelnõu menetlemiseks Põlva Vallavolikogu arengukomisjonile.
Määruse jaotuskava
Avaldamiseks Riigi Teatajale
SA Põlvamaa Arenduskeskus
MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Eelnõu koostaja
Kaira Perv
jurist

