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MIKS ON ARENGUSTRATEEGIAT VAJA?

• KOKS §61 lg 1 „Omavalitsusüksuste ülesanne on ühiselt kavandada maakonna arengut ja suunata 
selle elluviimist.“

• KOKS §373 lg 1 „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 ning käesoleva seaduse § 61 lõikes 1 nimetatud kohaliku omavalitsuse üksustele 
antud ühiste ülesannete täitmisel.“

• KOKS §373 lg 11 „Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksustele juhtumipõhiste toetuste andmisel, 
riiklike investeeringute kavandamisel ja riigiasutuste osutatavate teenuste kättesaadavuse muutmisel 
maakonnas võetakse arvesse maakondlikus arengustrateegias kavandatud arengueesmärke ja 
kajastatud tegevuskogumeid.“

• RES § 50 lg 4 „Riigieelarvest antakse kohaliku omavalitsuse üksusele juhtumipõhist 
investeeringutoetust [tingimusel, et] toetatava investeeringuga panustatakse kohaliku omavalitsuse 
üksuse arengukava või maakondliku arengudokumendi investeeringuga seotud valdkondliku 
eesmärgi täitmisse.“



PÄRNUMAA PIKAAKALISED ARENGUSTSENAARIUMID

Stsenaarium 4
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Meil aiaäärne tänavas

Stsenaarium 1

Vaeste patuste alev





STRATEEGIAPLAAN



TÖÖRÜHM

• Strateegiaprotsessi juhib alates 20.04.2018 maakonna arendusjuht Heiki Mägi (SAPA)

• Igapäevaselt koordineerib protsessi 10 liikmeline töörühmtöörühmtöörühmtöörühm (H. Mägi, S. Uusen, V. Vilja, H. 
Murumägi SAPA-st, E. Tammik, K. Ernits POL-ist, T. Pärn, R. Viitas, U. Kase RAM-st, R. Aavik 
PLV-st, lisaks osaleb töös SAPA juht I. Klaassen)

• JuhtrühmaJuhtrühmaJuhtrühmaJuhtrühma kuuluvad endised maavanemad, Pärnu linnapea, kõik vallavanemad ja 
volikogude esimehed, TÜ Pärnu kolledži direktor, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktor 
ja Pärnumaa Arenduskeskuse juht.

• 4 teema4 teema4 teema4 teema---- ehk fookusrühma:ehk fookusrühma:ehk fookusrühma:ehk fookusrühma:
1. Inimkapital ja kogukonna töökorraldus – sidus maakond ( juhib Eeri Tammik)

2. Teadmistepõhine majandus – targad ja tasuvad töökohad ( juhib Svea Uusen)

3. Turism- ja puhkemajandus ( juhib Hando Murumägi)

4. Tehniline taristu ja ühistransport ( juhib Heiki Mägi)



AJAGRAAFIK

I TÖÖ KÄIVITUMINE JA ESKIISI KOOSTAMINE

• 9.05.20189.05.20189.05.20189.05.2018 AVASEMINAR Saulepa puhkemajas, protsessi algatamine, ajagraafiku kokkuleppimine, 
esimene ajurünnak teemades.

• 11111111....05050505----31313131....05050505 kõikide omavalitsuste külastamine teemajuhtide poolt, ideekorje ja hetkeseisundi
ülevaade. 11.05 Kihnus, 14.05 Tori vallas, 15.05 Lääneranna vallas, 16.05 Saarde vallas, 22.05
Häädemeeste vallas, 23.05 Põhja-Pärnumaa vallas, 04.06.18 Pärnu Linnavalitsuses.

• Strateegia töörühma koosolekud on toimunud 07.05, 18.05, 04.06, 25.06, 16.07, 13.08, 14.08 ja 27.08 .07.05, 18.05, 04.06, 25.06, 16.07, 13.08, 14.08 ja 27.08 .07.05, 18.05, 04.06, 25.06, 16.07, 13.08, 14.08 ja 27.08 .07.05, 18.05, 04.06, 25.06, 16.07, 13.08, 14.08 ja 27.08 .

• 21.0521.0521.0521.05 strateegiaprotsessi ülesehituse ja ajagraafiku arutelu SAPA nõukogus.

• 08.06 08.06 08.06 08.06 strateegiaprotsessi ja juhtimismudeli tutvustus POL-i üldkogus.

• Juuni algusest Juuni algusest Juuni algusest Juuni algusest käivitus töö teemarühmades.



AJAGRAAFIK

II ESIALGSE ESKIISI VALMIMINE

• 11.06 11.06 11.06 11.06 –––– STRATEEGIASEMINAR Kaisma Suurjärve ääres. Laiemad arengusuundumused (G.Raagmaa), 
visiooni täiendamine (I.Klaassen), Pärnu 2035 (I.Klaassen), RES 2022 (A.Metsoja) ja rühmatööd

• Juuli Juuli Juuli Juuli – riigi arengudokumentide, Pärnu 2035 ning KOV-ide arengukavade sidustamine maakonna 
arengustrateegiaga

• august august august august – POL-i küsitlus KOV-ide investeerimisprioriteetide kohta

• Juuli/augustJuuli/augustJuuli/augustJuuli/august – maakonna arengu seire (2014-18) ja arengueelduste analüüs, tegevuskava 2014-20 
täitmise ülevaade; visiooni, indikaatorite ja tulemusväärtuste korrigeerimine

• 29292929----30.0830.0830.0830.08 strateegia ja tegevuskava esialgse projekti tutvustamine juhtrühmale POL-i seminari 
raames Lepaninal



AJAGRAAFIK

III AVALIKUD ARUTELUD

• 7. september 7. september 7. september 7. september – strateegiamaterjalide saatmine kõikidele omavalitsustele

• Strateegiamaterjalide avalikustamine sotsiaalmeedias 

• September/oktooberSeptember/oktooberSeptember/oktooberSeptember/oktoober – arengustrateegia ja tegevuskava projekti tutvustamine koos aruteludega kõikides 
omavalitsustes

• 27. september 27. september 27. september 27. september – STRATEEGIASEMINAR Pärnu Muuseumis „Made in Pärnumaa“ raames 

• Oktoober/novemberOktoober/novemberOktoober/novemberOktoober/november – arengustrateegia täpsustamine ja täiendamine koostöös KOV-ide, partnerluskogude, 
teemarühmade ja olulisemate huvigruppide esindajatega.

• NovemberNovemberNovemberNovember – ARENGUFOORUM juhtrühma, Pärnumaa omavalitsusjuhtide, arendusjuhtide ja volikogude 
esindajate osavõtul; tegevuskava viimistlemine ja põhimõtteline aktsepteerimine; arutelud Pärnu osavaldades ja 
volikogude arengukomisjonides

IV HEAKSKIITMINE

• November November November November –––– arengustrateegia arutelu ja heakskiit POL-i üldkogus

• Novembri lõpp/detsembri algusNovembri lõpp/detsembri algusNovembri lõpp/detsembri algusNovembri lõpp/detsembri algus – Pärnumaa 2035+ arengustrateegia heakskiitmine omavalitsuste volikogudes

V ALLKIRJASTAMINE

• 21.12.201821.12.201821.12.201821.12.2018 maakonna uuendatud arengustrateegia elluviimiseks ühise kokkuleppe sümboolne allkirjastamine 
partnerite poolt



AITÄH!AITÄH!AITÄH!AITÄH!


