Kokkuvõte
Ida-Viru maakonna arengustrateegia määratleb piirkonna oluliseimad arenguprioriteedid aastateks
2019-2030+. Arengustrateegia on aluseks maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ja
koostööpartnerite ühisteks tegevusteks maakonna arengu suunamisel, ühiselt teostatavate ja
omavalitsusüksuste ülese mõjuga investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse
taotlemisel. Ida-Viru maakonna kohaliku omavalitsuse üksustele juhtumipõhiste toetuste andmisel,
riiklike investeeringute kavandamisel ja riigiasutuste osutatavate teenuste kättesaadavuse muutmisel
maakonnas võetakse arvesse arengustrateegias kavandatud arengueesmärke ja ühistegevusi.
Ida-Viru maakonna 8 kohalikus omavalitsuse üksuses: Narva, Narva-Jõesuu, Kohtla-Järve ja Sillamäe
linnades ning Alutaguse, Jõhvi, Lüganuse ja Toila valdades elas 01.01.2018. seisuga kokku 142 562
inimest. Rahvaarvu alusel on maakond Eestis suuruselt kolmas Harju ja Tartu maakondade järel.
Maakonna arengustrateegia suurimaks väljakutseks on, kuidas kahaneva ja vaneneva elanikkonnaga
piirkonnas tagada kvaliteetsete avalike teenuste kättesaadavus, majandusareng ning elanike heaolu
kasv.
Arengustrateegia visioonis määratleb Ida-Viru maakond ennast ühe osana Soome lahe
majanduspiirkonnast ning igakülgne ja tõhus koostöö naaberregioonidega on maakonna
arengueelduste paremaks ära kasutamiseks väga oluline. Avalike teenuste kättesaadavuse tagamisel
ning inimeste ja kaupade kiireks liikumiseks on maakonna jaoks hädavajalik luua kiired ja mugavad
ühendused naabermaakondade, Tallinnaga ning piiriülesed ühendused Lõuna-Soome ning Peterburi
regiooniga.
Arengustrateegia kohaselt teevad maakonnna kohaliku omavalitsuse üksused ja koostööpartnerid
igakülgset ja kõikehõlmavat koostööd maakonna jaoks olulistes arenguvaldkondades: haridus, kultuur
ja sport, sotsiaal, noorsootöö, ettevõtlus ja majandus, turism ning elukeskkond ja taristu.
Arenguvaldkondades seatud eesmärkide täitmiseks kasutavad partnerid parimaid võimalikke teadmisi
ja oskusi, et tagada eesmärkide saavutamine piiratud ressursside tingimustes.
Arengustrateegia rakendamise perioodil jääb Ida-Viru maakonna suurimaks majandusharuks põlevkivienergeetikatööstus, kuid ühest majandusharust sõltuvuse vähendamiseks, jätkatakse tegevusi
maakonna majanduskeskkonna mitmekesistamiseks. Põlevkivisektori väliste tööstusinvesteeringute ja
teenindussektori osakaalu kasv, väikeettevõtluse areng ning uute ja nutikate lahenduste kasutamine
loob täiendavad võimalused ettevõtluse arengus.
Ida-Viru maakonna arengustrateegias planeeritavad tegevused ja eeldatavad tulemused sõltuvad
muutuvast väliskkeskkonnast. Arengustrateegia ning strateegia tegevuskava täitmise seire ja
vajadusel ajakohastamine, lähtuvalt muutunud väliskeskkonnast ja seatud eesmärkidest, on pidev
protsess, millesse kaasatakse kõik olulised partnerid.
Ida-Viru maakonna arengustrateegiaga võetud eesmärkide saavutamisel on kõige olulisem koostöö
kohalike omavalitsuste üksuste, koostööpartnerite ja naaberregioonide ning riigi keskvõimuga.

