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Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 61 lõikele 1 on
omavalitsusüksuste ülesanne ühiselt kavandada maakonna arengut ja suunata selle elluviimist.
Nimetatud ülesanne on antud KOKS § 61 lõike 3 alusel Lääne-Viru maakonnas kõigi
maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste otsustega täitmiseks Lääne-Viru Omavalitsuste
Liidule. Tapa Vallavolikogu 28. septembri 2017 otsusega nr 237 „Omavalitsusüksuste ühiselt
täidetavate ülesannete delegeerimine Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule“ volitati Lääne-Viru
Omavalitsuste Liitu täitma maakonna arengu kavandamist ja ellu viimist.
KOKS § 373 lõike 1 järgi 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-i § 61 lõikes 1 nimetatud kohaliku
omavalitsuse üksustele antud ühiste ülesannete täitmisel.
Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ eelnõu koostas KOKS-i § 374 lõike 3 kohaselt
LääneViru Omavalitsuste Liit. KOKS-i § 374 lõike 6 kohaselt kiitis Tapa Vallavolikogu
29.04.2019 määrusega nr 56 heaks „Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+“.
KOKS-i § 374 lõike 2 järgi peab maakonna arengustrateegial olema tegevuskava, mis ei pea
hõlmama kogu arengustrateegia kehtivuse perioodi. Maakonna arengustrateegia tegevuskava
peab olema kooskõlas maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvestrateegiatega. Tapa
Vallavolikogu 29.04.2019 otsusega nr 133 kiideti heaks „Lääne-Viru maakonna
arengustrateegia 2030+ tegevuskava 2019-2022“.
Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõiked 2
ja 3:
1. Kiita heaks Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ tegevuskava perioodiks
2021-2024 vastavalt otsuse lisale.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsuse peale võib esitada Tapa Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras 30 päeva jooksul, arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.
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1. Lääne-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava perioodiks 2021-2024

Seletuskiri
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 61 lõige 1 sätestab, et omavalitsusüksuste
ülesanne on ühiselt kavandada maakonna arengut ja suunata selle elluviimist ning sama seaduse
§ 373 lõige 1 ütleb, et maakonnal peab 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 ja kohaliku omavalitsuse üksustele antud ühiste ülesannete täitmisel.
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit on kohalike omavalitsusüksuste koostööorganiks ja arengukava
koostamise korraldajaks Lääne-Viru maakonnas.
Tapa Vallavalitsuse 28. september 2017 korraldusega nr 237 „Omavalitsusüksuste ühiselt
täidetavate ülesannete delegeerimine Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule“ volitati
Lääne-Viru
Omavalitsuste Liitu täitma maakonna arengu kavandamist ja ellu viimist.
Maakonna arengustrateegia 2030+ uuendamisel on võetud aluseks juhtrühma ja teemarühmade
aruteludes väljatoodu, on arvestatud Lääne-Virumaa maakonnaplaneeringuga, maakonna kohalike
omavalitsuste kehtivate arengukavadega ja riiklike valdkondlike strateegiatega.
Lääne-Viru maakonna arengustrateegia
eesmärgiks on maakonna arengu strateegiline
planeerimine, et anda ühine suund edaspidistele tegevustele. Maakonna arengustrateegia hõlmab
maakonna arengu peamisi strateegilisi eesmärke aastani 2030+, valdkondlike väljakutseid ehk
esmatähtsaid teemasid, millega tuleb tegeleda, ning nende esmatähtsate teemade täpsemaid
tegevussuundi ja eesmärke kuni aastani 2023.
Arengustrateegias aastani 2023 seatud tegevuseesmärke välja töötades on lähtutud Lääne-Viru
maakonna vajadustest ja tegevuste elluviimise võimalustest, koostööpartnerite eesmärkidest ning
riiklikust regionaalpoliitikast. Arengustrateegia kajastab maakonnatasandil seatud eesmärke,
maakonna ühishuvisid ja -tegevusi.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõike 2 järgi peab maakonna arengustrateegial
olema tegevuskava, mis ei pea hõlmama kogu arengustrateegia kehtivuse perioodi. Maakonna
arengustrateegia tegevuskava peab olema kooskõlas maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste
eelarvestrateegiatega.
Lääne-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava on kavandatud lähima 4 aasta lõikes, mis
annab piisava ajalise mahu kavandatu elluviimiseks.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu

üldkoosoleku 25.01.2019 otsusega nr 5 võeti vastu Lääne-Viru
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maakonna arengustrateegia 2030+ ja arengustrateegia tegevuskava ning anti korraldus esitada
eelnimetatud dokumendid Lääne-Viru maakonna linna- ja vallavolikogudele heakskiitmiseks.
Tapa Vallavolikogu kiitis 29.04.2019 määrusega nr 56 heaks „Lääne-Viru maakonna arengustrateegia
2030+“ ja 29.04.2019 otsusega nr 133 kiideti heaks „Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+
tegevuskava 2019-2022“.
Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ on leitav Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu kodulehelt
https://www.virol.ee/avalikustamine.
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