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Jõgevamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 muutmine

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõikele 1 on omavalitsusüksuste ülesanne
ühiselt kavandada maakonna arengut ja suunata selle elluviimist. Nimetatud ülesanne on Jõgeva
maakonnas kõigi maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste otsustega täitmiseks antud Sihtasutusele
Jõgevamaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 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 sama seaduse § 61 lõikes 1
nimetatud kohaliku omavalitsuse üksustele antud ühiste ülesannete täitmisel. Jõgevamaa
arengustrateegia 2035+ ja tegevuskava eelnõu koostas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §
374 lõike 3 kohaselt Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus ning Jõgevamaa
arengustrateegia 2035+ kinnitasid Jõgeva Vallavolikogu 28. veebruari 2019 määrusega nr 76,
Mustvee Vallavolikogu 6. märtsi 2019 määrusega nr 2 ja Põltsamaa Vallavolikogu 21. märtsi 2019
määrusega nr 7.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõike 2 järgi peab maakonna arengustrateegial olema
tegevuskava, mis peab olema kooskõlas maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste
eelarvestrateegiatega. Jõgevamaa Arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 kinnitati Jõgeva
Vallavolikogu 28. veebruari 2019 otsusega nr 104, Mustvee Vallavolikogu 6. märtsi 2019 otsusega nr
9 ja Põltsamaa Vallavolikogu 21. märtsi 2019 otsusega nr 1-3/2019/14. Lähtuvalt riigihaldusese

ministri 7. mai 2019 määrusest nr 25 „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede“
(MATA) toetatakse maakondade arengustrateegiate elluviimist. Vastavalt sama määruse § 12 lõikele
1 saab taotlemisõigusega projektide nimekirja lisada projekte, mille rahastamise allikaks on
tegevuskavas märgitud MATA või millel ei ole kindlat rahastamise allikat. Antud nõuet ei olnud
varasemalt nii üheselt teada. Tänaseks on iga omavalitsus valinud välja oma eelistused MATA
projektide osas. Mustvee vald soovib omapoolse projektina esitada Peipsimaa Muuseumi hoone
renoveerimise (tegevuskava valdkond 2: Kultuur, vaba aeg ja sport, punkt 2.5.10). Antud projektil on
kinnitatud tegevuskava kohaselt rahastusallikaks aga määratud Peipsiveere programm ning ei vasta
seega määruse nõuetele. Tegevuskavas on korrigeeritud mitmetel tegevustel nende mõjuulatust,
muutes omavalitsuse põhise mõju maakondlikuks.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja § 374 lõike 2, lõike 5
alusel.
1. Kiita heaks Jõgevamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 muutmine vastavalt otsuse lisale.
2. Avaldada Jõgevamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 Põltsamaa valla veebilehel 7 päeva
jooksul pärast otsuse jõustumist.
3. Otsus jõustub Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ jõustumisel.
4. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik
otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavolikogule
haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega
isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud
tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Vään
vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põltsamaa Vallavolikogu otsuse eelnõule „Jõgevamaa arengustrateegia
tegevuskava 2019-2022 muutmine“
Maakondlik arengustrateegia tegevuskava on aluseks maakondade arengustrateegiate elluviimise
toetusmeetmest toetuse taotlemisel. Meedet rahastatakse hasartmängumaksust regionaalsetele
investeeringutele eraldatavast toetustest ning regionaaltoetuse eelarvest. Käesoleva aasta taotlusvooru
eelarve on 6,15 miljonit eurot, mis jaguneb maakondade vahel. Jõgeva maakonna 2019. aasta
toetusmaht on 314 551 eurot. Maksimaalne toetuse määr on 75%.
Maakonna tasandil valitakse välja kõige laiema mõjuulatusega projektid, mis peavad vastama
järgmistele nõuetele:
- panustavad „Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020" eesmärkidesse;

- panustavad maakonna arengustrateegia eesmärkidesse;
- sisalduvad maakonna arengustrateegia tegevuskavas;
- on vähemalt maakondliku ulatusega mõjuga (Harjumaa ja Ida-Virumaa puhul vähemalt viie
omavalitsuse ulatusega mõjuga).
Maakonna tasandil valitud projektide rahastamise ettepaneku (põhinimekiri ja 1-2 reservprojekti)
esitab maakondlik arendusorganisatsioon kinnitamiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK).
Nõuetele vastavad projektid kinnitab RTK hindamiskomisjoni ettepanekul taotlemisõigusega
projektide nimekirja. Selle aasta taotlusvoorus saavad maakondlikud arendusorganisatsioonid esitada
oma maakonna ettepanekud kas perioodil 15. mai – 1. juuli või 15. august – 30. september. Maakonna
ettepanekud esitatakse ühtse nimekirjana.
Jõgevamaa omavalitsused on arutanud ja tutvustanud teineteisele ja JAEK esindajatele omapoolseid
projektiideid. Taotlemisõigusega projektide nimekirja on plaanitud JAEK nõukogule otsustamiseks
esitada Põltsamaa lossikompleks, Kuremaa mõis ja Peipsimaa muuseum. Projektide maakondlikku
mõju tugevdab asjaolu, et kõik tegevused on suunatud turismivaldkonna tegevustesse. Peipsimaa
muuseumi rahastamise allikaks on märgitud Peipsiveere programm, kus on rahastatud muuseumi I
korruse renoveerimistööd. Muuseumihoone II korruse renoveerimine loob võimaluse samas hoones
eksponeerida lisaks vanausuliste tegevusega seotud asjadele ka Peipsi järve olustikku ja piirkonna
aiandustraditsioone. Investeering aitab muuseumil terviklikult valimis saada ühe Jõgevamaal
omanäolise ja truistidele atraktiivse vaatamisväärsuse omanäolises kohas. Investeering tagab
muuseumi lõpliku valmimise ja töösse asumise.
Lähtuvalt MATA toetusmeetme taotlemisõigusega projektide nimekirja maakondliku mõju nõudest
2019. aasta taotlusvoorus, tuleb muuta Jõgevamaa arengustrateegia 2019-2022 tegevuskava lisa
valdkond 2: Kultuur, vaba aeg ja sport, punkti 2.5.10 järgmiselt:
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maakondlik

Tegevuskavas on korrigeeritud järgmistel tegevustel nende mõju ulatust omavalitsuse põhiselt
maakondlikuks:
1.1. Avalike e-teenuste arendamine
2.5.1. Kuremaa ujula ja külalistemaja arendamine
2.5.3. Jõgeva jäähalli ehitamine
2.5.4. Jõgeva linnastaadioni abihoone ja tribüünide ehitamine

2.5.5. Jõgeva multifunktsionaalse loomemaja rajamine
2.5.6. Jõgeva valla kultuurihoonete renoveerimine: Jõgeva Kultuurikeskus
2.5.7. Mustvee Spordihoone rekonstrueerimine või uue ehitamine
2.5.8. Avinurme ujula kaasajastamine
2.5.9. Kalevipoja muuseum
2.5.10. Peipsimaa Muuseumi hoone renoveerimine
2.5.11. Kasepää laululava ja rannaala arendamine
2.5.13. Põltsamaa ujula ehitus
2.5.14. Põltsamaa staadioni ehitus
2.5.15. Põltsamaa valla välilavade kaasajastamine
2.5.16. Põltsamaa Kultuurikeskuse ja rahvamajade (Pajusi, Lustivere) rekonstrueerimine (soojustus
jm)
2.5.17. Põltsamaa muuseumi ruumide laiendus ja rekonstrueerimine
3.9. Siimusti Lastekeskus "Metsatareke" kaasajastamine
4.7. Peipsi järve väikesadamate, lautrikohtade ja slippide väljaarendamine
6.12.1. Kuremaa mõisakompleksi renoveerimine
6.12.6. Avinurme Kultuurikeskuse majutusvõimaluste väljaehitamine
6.12.7. Mustvee SPA-konverentsikeskuse ehitus
6.12.8. Mustvee sadama-ala ja avalik rand
6.12.9. Kamari veelauakeskuse rajamine
6.12.10. Põltsamaa lossikompleksi arendamine
6.12.11. Põltsamaa vallas asuvate mõisakomplekside ja parkide arendamine
6.12.12. Kuningamäe puhkeala arendamine.
Eelnõu koostas: arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos
Seletuskirja koostas: arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos
Kooskõlastas: jurist Aldi Alev
Eelnõu esitaja: Põltsamaa Vallavalitsus
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