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Olulisemad muudatused – seis 27.08.2020

Maakondade arengustrateegiate uuendamise juhend

1) Uuringud (riigihalduse ministri käskkiri 23.07.2020 nr 126)

2) Ajakava

3) Kohustuslikud teemavaldkonnad

1) inimareng;

2) majandusareng ja ettevõtlus;

3) tehniline taristu ning ühistransport ja liikuvus;

4) kestlik keskkonnaga arvestav areng.

4) Linnapiirkondade säästva arengu meede

5) Tegevuskava

1) prioriteetsus - ületavad oma mõjualalt ühe KOV piire ja oleksid kogu maakonda 

hõlmava mõjuga;

2) lisaks tavapärasele ülesehitusele – vajalik näidata ka eraldi rahastusallikate 

kaupa.



Juuli –

oktoober, 

2020

Maakonna (MK) tegevuskava uuendamiseks vajalike uuringute taotlusvoor

- kestliku kahanemise väljakutsed ja vajalikud tegevussuunad MK tasandil

(rahvastikumuutuste mõju)

- MK tasandi ettevõtluse tugiteenuste võrgustiku analüüsid

- MK tasandi teenuste võrgustiku arendamise analüüsid

Septembe

r, 2020

– kevad, 

2022

Maakonna arengustrateegia

ja selle tegevuskava

uuendamine

September, 2020 – märts, 2021 MAROde koosseisus

tegutsevate maakondade

arengustrateegiate uuendamise

eestvedajate – maakondade

arendusjuhtide (jätku)koolitus

Oktoober, 2021 Valimised kohalikes

omavalitsustes

2021 Toetuse andmise tingimuste koostamine maakondlike ühistegevuste rahastamiseks:

Rahandusministeerium (RM) ja teised ministeeriumid

Kevad, 

2022

Arengustrateegia kohalike omavalitsuste (KOVde) poolt vastu võtmise (soovituslik) lõpptähtaeg;

RM taotlusvoor MK tasandi ja maakonnaüleste ettevõtluse tugiteenuste ning (avalike) teenuste

võrgustike arendamise toetamiseks

15.01.202

3

Arengustrateegia KOVde poolt vastu võtmise lõpptähtaeg – vastavalt KOKSist lähtuvale

tähtajale

Esialgne ajakava



„Kordamine on tarkuse ema“ -
väljavõte kolleeg Olivia Taluste eilsest 
Lepanina ettekandest:

Maakonna arengustrateegia ja selle 
tegevuskava

Väide: maakonna arengustrateegia kinnitamise protsess on 

bürokraatlik ja ei arvesta KOV iseotsustamisõigusega.

Võimalikud lahendusettepanekud:

a) Arengustrateegia koostamise/ kinnitamise protsessi tuleks muuta 

paindlikumaks (nt tegevuskava kinnitaks MARO). 

b) Arengustrateegia koostamise/ kinnitamise protsess peaks enne praktikas 

pikemalt rakenduma, et selle muutmisvajadust saaks hinnata.



Aab: linnad ja vallad peavad saama suurema otsustusvabaduse oma töö korraldamises
Rahandusministeeriumi pressiteade
29. juuni 2020
Rahandusministeerium saatis avalikule kooskõlastusringile kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse (KOKS) muudatuste eelnõu väljatöötamiskavatsuse (VTK). Sellele eelnes 
aastapikkune põhjalik ettevalmistus koostöös eksperdikomisjoniga, kuhu kuulusid 
omavalitsuste ja riigi esindajad ning tunnustatud eksperdid.

Väljavõte: lk 21:

9.3.4. KOV arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve seosed, maakonna või 

piirkonna arengustrateegia ja selle tegevuskava protsessi puudutavad 

muudatused

...

Arengu kavandamise osas põhimõttelisi muudatusi kavandamisel ei ole. 

Probleeme on tekkinud maakonna KOVide kohustusliku koostööna kinnitatava 

maakonna arengustrateegia (KOKS § 373 ja 374) menetlusel, mis on liialt 

bürokraatlik ning võiks olla paindlikum. Ühe lahendusena saab KOKSis volitada 

maakonna koostööorganit (vt KOKS § 61 lõiked 2 ja 3) iga-aastast maakonna 

arengustrateegia tegevuskava kinnitama (reeglina maakonna omavalitsusliit või 

MAK). KOVid peavad siiski jääma vastutama, et ühishuvi kandvad projektid 

tegevuskavas nimetatakse ja nende tegemiseks nähakse KOV eelarves ka ette 

vastavad vahendid. 



Tänan tähelepanu eest!

urmas.kase@fin.ee


