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Põlvamaa arengustrateegia 2035+
tegevuskava aastateks 2020–2023
heakskiitmine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 6¹ lõike 1 alusel on
omavalitsusüksuste ülesanne ühiselt kavandada maakonna arengut ja suunata selle elluviimist.
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.
Põlva Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a määrusega nr 1-2/63 "Põlvamaa arengustrateegia
2035+" kiideti heaks Põlvamaa arengustrateegia 2035+.
KOKS § 37⁴ lõikest 2 tulenevalt 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.
Eelnevast tulenevalt, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37⁴ lõike 2 alusel, Põlva
Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kiita heaks Põlva maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava aastateks 2020–2023
vastavalt lisale.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Otsuse peale võib esitada Põlva Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama, või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
volikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 18.03.2020 otsuse eelnõu nr 1-4/11 "Põlvamaa
arengustrateegia 2035+ tegevuskava aastateks 2020–2023 heakskiitmine" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 37³ lõike 1 kohaselt peab
maakonnas 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 käesoleva seaduse § 6¹ lõikes 1 nimetatud kohaliku omavalitsuse üksustele
antud ühiste ülesannete täitmisel.
Arengustrateegia koostatakse 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 koostamisel arvestatakse riigi erinevate valdkondade arengukavasid
ja kirjeldatakse, kuidas maakonna arengustrateegiaga panustatakse riigi valdkondlikes
arengukavades seatud eesmärkide saavutamisse.
Põlva Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a määrusega nr 1-2/63 "Põlvamaa arengustrateegia
2035+" kiideti heaks Põlvamaa arengustrateegia 2035+.
Arengustrateegia dokument sisaldab maakonna visiooni aastaks 2035+, strateegilisi eesmärke
ning kõige olulisemaid tegevussuundasid maakonna arengu kavandamisel. Arengustrateegia
dokumendi juurde kuulub lisa. Lisasse on koondatud strateegilised eesmärgid, iga eesmärgi
juures eraldi sõnastatud ootused riiklikule tegevustasandile ja nimetatud maakondlikud
tegevussuunad. Lisas on ära näidatud tegevuste teostamise aeg, rahastusallikas, teostajatena
vastutav organisatsioon ja kaasatavad partnerid.
KOKS§ 37⁴ 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.
Maakonna arengustrateegia tegevuskava on õigusakt, milles on märgitud maakonnas olulised
arendustegevused ja -objektid. Tegevuskava peavad heaks kiitma maakonna kohalike
omavalitsuste volikogud. Rahandusministeeriumi koostatud juhise kohaselt on otstarbekas
maakondlike arengustrateegiate koostamisel, et arengustrateegia ja tegevuskava kiidetakse KOV
volikogude poolt heaks kahe eraldi õigusaktiga – arengustrateegia volikogu määrusega ja
tegevuskava volikogu otsusega, et lihtsustada tegevuskava uuendamise protsessi (tegevuskava
uuendatakse sagedamini kui strateegia põhiteksti). Alternatiivseks võimaluseks on maakonna
arengustrateegia tegevuskava kinnitada maakonna arengustrateegia lisana ehk siis volikogu
määruse lisana (näiteks riigi arengukavad ja nende rakendusplaanid kehtestatakse eraldi
aktidena). Kui tegevuskava on kinnitatud arengustrateegia lisana, siis tuleb igakordsel
tegevuskava muutmisel muuta arengustrateegia heakskiitmise määrust ja järgida ka maakonna
arengustrateegia
heakskiitmisele
kohalduvaid
KOKS
menetlusnõudeid,
mis
menetlusökonoomikast lähtudes ei ole otstarbekas ega põhjendatud.

Põlvamaa arengustrateegia tegevuskava vaadatakse iga aasta üle ning kiidetakse heaks volikogu
otsusega. MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit esitas 17.03.2020 tegevuskava eelnõu Põlvamaa
omavalitsuste volikogudele heakskiitmiseks.
Otsusega kiidetakse heaks Põlva maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava aastateks 2020–
2023.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsuse rakendamisega ei kaasne Põlva valla eelarvele täiendavaid kulusid ega tulusid. Maakonna
arengustrateegia tegevuskava avaldatakse kohaliku omavalitsuse üksuste kodulehtedel.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 08.04.2020 ning edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
Eestseisus suunas eelnõu menetlemiseks Põlva Vallavolikogu arengukomisjonile.
Otsuse jaotuskava
SA Põlvamaa Arenduskeskus
MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Eelnõu koostaja
Heiki Kolk
vallasekretär

