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Tapa valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 372
lg 7 ning Tapa Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 12 Tapa valla põhimäärus“ § 72 lg 8
alusel.
§ 1. Arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine
(1) Kinnitada Tapa valla arengukava 2018-2025 ja Tapa valla eelarvestrateegia 2018-2022
vastavalt lisale.
§ 2. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks järgmised Tapa Vallavolikogu määrused:
1) 14.06.2007 määrus nr 63 „Tapa valla arengukava aastateks 2007-2015 muutmine“;
2) 17.12.2015 määrus nr 59 „Tapa valla arengukava aastateks 2015-2025 kinnitamine;
3) 31.01.2013 määrus nr 81 „Tapa valla arengukava investeeringute kava kinnitamine“;
4) 27.10.2016 määrus nr 69 „Tapa valla eelarvestrateegia 2017-2020 kinnitamine“.
(2) Tunnistada kehtetuks järgmised Tamsalu Vallavolikogu määrused:
1) 26.10.2016 määrus nr 13 „Tamsalu valla arengukava 2016-2021 vastuvõtmine“;
2) 25.06.2008 määrus nr 6 „Tamsalu valla arengustrateegia 2025 “Töökas ja sportlik
Tamsalu” vastuvõtmine“.
§ 3. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Uudeberg
vallavolikogu esimees
Lisa: Tapa valla arengukava 2018-2025. Tapa valla eelarvestrateegia 2018-2022.

Seletuskiri
Tapa vallavolikogu määruse „Tapa valla arengukava 2018 – 2025 ja Tapa valla eelarvestrateegia 2018
– 2022“ juurde.
Tapa ja Tamsalu valla ühinemislepingu p.5.5 kohaselt alustati Tapa valla arengukava ja
eelarvestrateegia väljatöötamist ühinemise ettevalmistusperioodil, 2017 a kevadel. Arengukava
koostamise konsultandiks valiti hanke tulemusel Cumulus Consulting OÜ. Arengukava ja
eelarvestrateegia koostati perioodil juuni 2017-märts 2018. Selle jooksul toimusid valdkondlikud
kohtumised, kus esmalt kaardistati olemasolev olukord ja seejärel sõnastati valdkondlikud eesmärgid
ja tegevused ning investeeringud. Augustis 2017 viidi valla tulevikupildi loomiseks läbi laiapõhjalisem
kaasamisseminar Tapal. Formuleeritud valla visiooni ja eesmärke arutati ka kohtumistel allasutusega.
Tegevuskavasse oli võimalik anda omapoolne sisend kõigil vallaelanikel – novembrist kuni jaanuarini
korraldati elanike seas küsitlus, millele oli võimalik vastata nii veebipõhiselt kui vallalehtedes ilmunud
väljalõigatava ajalehenurga kaudu. Käesoleva aasta märtsist on arengukava projekt avalikul
väljapanekul valla kodulehel. 7.ja 8. märtsil toimusid arengukava eelnõu avalikud arutelud Tapal ja
Tamsalus.
Olulisemad otsused langetati arengukava ja eelarvestrateegia koostamiseks moodustatud juhtrühmas,
kuhu kuulusid esialgu mõlema ühineva omavalitsuse ning ühinemise järgselt uue omavalitsuse juhid ja
arengutöötajad. Paralleelselt koostati lühiülevaade vallast, mis sisaldab valla rahvastikku ja
sotsiaalmajanduslikku keskkonda iseloomustavaid andmeid.
Arengukava ja eelarvestrateegia põhidokument koosneb neljast osast. Esimeses osas on välja toodud
valla lühiülevaadet ja valdkondlike töögruppide arutelu tulemusi aluseks võttes omavalitsuse
peamised arengueeldused ja väljakutsed. Teine osa sisaldab valla visiooni, põhilisi arengusuundasid ja
valdkondlike eesmärke. Kolmandas osas antakse ülevaade arengukava tulemuslikkuse hindamisest ja
ajakohastamisest. Neljas osa on eelarvestrateegia tekstiline osa. Arengukavale on täiendavalt eraldi
dokumentidena lisatud põhjalikum valla lühiülevaade (Lisa 1), tegevuskava (Lisa 2) ja eelarvestrateegia
tabelid (Lisa 3).
Aastatel 2018 – 2022 on eelarvestrateegia kohaselt planeeritud teostada investeeringuid ligemale 14
miljonit eurot.
Eelnõud on menetletud Tapa vallavalitsuse 18.04. ja 25.04.2018 istungitel.
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