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Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ - tutvumine ja ettepanekute tegemine
Tea Treufeldt märgib, et hetkel on riigi poliitikas arengukavade ja tegevuskavade tähtsus väga suur, kuna
arengukavade järgi ja lähtuvalt tegevuskavadest hakatakse edaspidi regionaalarengu projekte rahastama.
Kui vald soovib oma objektidele kusagilt rahastust saada, siis tuleks need objektid tegevuskavasse lisada.
Tea Treufeldt – tegin ettepaneku tuua kõik meie sadamad arengukavasse sisse, sest me võiksime ära
markeerida oma tähtsad asjad.
Komisjon tutvub arengustrateegia tegevuskavasse esitatud ettepanekutega.
Vallavalitsuse ettepaneku, lisada tegevuskavasse Võsu Mere tänava kaasajastamise projekt, osas on
komisjon seisukohal, et summad peaksid kajastuma valla eelarves, mitte eelarvestrateegias.
Tea Treufeldt – tegevuskavas ei ole toodud suundasid. Tegevused tuleks vaadata üle sellise pilguga, kas
seal kajastuvad ka ettevõtlusvaldkonda toetavad tegevused ja noorte ettevõtlust toetavad tegevused.
Komisjoni liikmed on ettepanekuga nõus.
Toimub arutelu kergliiklusteede kajastamise üle tegevuskavas.
Kuna valla arengukavas ei ole kergliiklusteed prioriteetide järjekorras, teeb Tea Treufeldt ettepaneku
võtta aluseks maakonna teemaplaneeringus toodud A kategooria kergteede nimekiri.
Komisjon teeb ettepaneku lisada valla arengukavas toodud kergliiklusteede loetelu ka maakonna
arengustrateegia tegevuskavva.
Rohkem ettepanekuid komisjonil ei ole.
OTSUSTATI nõustuda esitatud ettepanekute lisamisega maakonna arengustrateegia tegevuskavasse, kuid
Võsu, Mere tänava kaasajastamise projekti osas on komisjon seisukohal, et summad
peaksid kajastuma valla eelarves, mitte eelarvestrateegias.
Veel teeb komisjon ettepaneku lisada maakonna arengustrateegia tegevuskavasse valla
arengukavas olev kergliiklusteede loetelu. Teede prioriteetsuse järjekorra koostamisel võtta
aluseks maakonna teemaplaneeringus toodud A-kategooria teede nimekiri. Vaadata
üle, kas tegevuskavas kajastuvad ka ettevõtlusvaldkonda ja noorte ettevõtlust toetavad
tegevused.
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