
PÕLVAMAA MAAKONNAPLANEERINGU TEGEVUSKAVA EELNÕU 
 

 VALDKOND PEAMINE TEGEVUS ÜLESANDED 

KAVANDATUD TEGEVUSE 

ELLUVIIMISEKS 

TEOSTAMISE 

AEG 

VASTUTAJA ja/või 

PARTNER 

1. Asustusstruktuur ja asustuse 

suunamine 

Keskuste võrgu säilitamine 

ja tugevdamine. 

Maakonna kohalike 

omavalitsuste avalike teenuste 

kättesaadavuse 

miinimumtaseme ja kvaliteedi 

kokkulepe ja rakendamine. 

2017-2030 riik/maakond/kohalik 

omavalitsus (edaspidi 

KOV) 

   Maakonna elanike vajaduse 

selgitamine kvaliteetse andme- 

ja mobiilside järele, 

parandamaks teenuste 

kättesaadavust ja kaugtöö 

võimalusi. Kaasaegsel 

infotehnoloogial põhinevate 

paindlike lahenduste 

rakendamine. 

2017-2030 riik/maakond 

   Olemasoleva keskuste 

võrgustiku tugevdamine, eeskätt 

Põlva linna kui maakondliku ja 

toimepiirkonna keskuse 

arendamine ja kaasajastamine. 

2017-2030 maakond, KOV 

 

 

 

 

   Maakonnaplaneeringu ja 

kohalike omavalitsuste 

üldplaneeringute ning 

maakonna arengustrateegia ja 

kohalike omavalitsuste 

arengukavade omavaheline 

parem sidustamine. 

2017-2030 maakond, KOV 



  Ettevõtluse toetamine. Kaugtöökontorite rajamise ja 

kaugtöövõimaluste 

soodustamine. 

2017-2025 riik, maakond, KOV 

  Teenuste kättesaadavuse 

tagamine keskustes. 

Esmatasandi tervisekeskuse 

rajamine Põlvasse ja Räpinasse.  

2017-2030 riik, KOV 

   Kaasaegse rahvusvahelistele 

nõuetele vastava staadioni 

rajamine Põlvasse. 

2018-2025 KOV 

   Kohalike omavalitsuste ja 

keskuste omavaheline koostöö 

ühiste teenuste ja töökohtade 

pakkumiseks. 

2017-2030 KOV 

  Asustuse ja maakasutuse 

suunamine. 

Kehtivate üldplaneeringute 

ülevaatamine ja nende 

asjakohasuse hindamine. 

2017-2018 KOV 

   Haldusreformi järgselt uute 

üldplaneeringute algatamine ja 

koostamine 

maakonnaplaneeringus toodud 

lahendusi arvestades. 

2018-2020 KOV 

   Koostatavate ja kehtivate 

planeeringute seire nende aja- ja 

asjakohasuse hindamiseks. 

regulaarne maakond/KOV 

2. Ruumilised väärtused Maastikuliste väärtuste 

tähtsustamine ja nende 

säilimise toetamine. 

Vajadusel väärtuslikele 

maastikele hoolduskavade 

koostamine ning vastavate tööde 

teostamine koostöös kohalike 

kogukondadega. 

2017-2025 KOV 

   Rahvusmaastike määramise 

põhimõtete väljatöötamine. 

2020 riik/maakond 

   Miljööväärtuslike alade 

määramise aluste 

2018 riik 



väljatöötamine. 

   Ilusate vaatekohtade taristu 

väljaehitamise vajaduse 

selgitamine nende 

kujundamiseks puhke- ja muu 

avaliku kasutusega aladeks. 

Vaadete avamine. 

2017-2030 KOV 

   Avalikult kasutatavate 

puhkealade juurdepääsude ja 

teenindustaristu tagamine. 

2017-2030 KOV/RMK 

  Roheline võrgustiku 

toimimise tagamine. 

Suuniste väljatöötamine rohelise 

võrgustiku täpsustamiseks 

üldplaneeringutes. 

Maakonnaplaneeringus 

määratud rohelise võrgustiku 

piiride ja tingimuste 

täpsustamine (muu hulgas ka 

ökoloogilise võrgustiku 

toimivust hinnates).  

2017-2020 Riik/KOV 

  Kultuuriväärtuste säilimise 

tagamine/toetamine. 

Kasutusest väljas kaitsealustele 

hoonetele uute rakenduste 

leidmine või kaitse alt 

väljaarvamine. 

2017-2030 riik/KOV 

  Väärtuslike 

põllumajandusmaade 

säästev ja sihipärane 

kasutamine. 

Väärtuslike 

põllumajandusmaade piiride ja 

kasutustingimuste täpsustamine 

üldplaneeringutes. 

2017-2020 riik/KOV 

   Vee- ja kaldaalade 

sihipärase kasutamise 

toetamine. 

 

Lämmijärve (Pihkva järve) 

piirkonna kalda-ala 

(väikesadamad, lautrid, 

juurdepääsud, 

ehituskeeluvööndid jms) ja 

2017-2020 maakonnad, KOV 



veeteede ning -liiklusega 

seonduva (turismi-, puhke- ja 

majanduslik aspekt) uuring. 

3. Tehnilised võrgustikud Kvaliteetse andmeside 

tagamine. 

Kvaliteetse andmeside 

kättesaadavuse parandamine 

(EstWin lairiba võrgu 

väljaehitamine ja viimase miili 

ühenduste küsimuse 

lahendamine). 

2017-2025 riik/kommunikatsioo-

niettevõtted/KOV 

  Raudteetranspordi 

soodustamine. 

Reisirongiliikluse taastamise 

vajaduse selgitamine Koidula-

Valga liinil. 

2017-2030 riik/maakond/Eesti 

Raudtee AS 

   Raudteeülesõidukohtade 

nõuetele vastavuse tagamine. 

2017-2030 riik/maakond/Eesti 

Raudtee AS 

  Ühistranspordi ja liikuvuse 

arendamine. 

Regionaalse 

ühistranspordivõrgustiku 

kavandamine. 

2017-2022 maakonnad/riik 

   Regionaalse 

ühistranspordikeskuse 

kavandamine. 

2017-2018 maakonnad 

   Paindlike 

ühistranspordilahenduste ja 

„pargi-reisi“ põhimõttel parklate 

asukohtade väljaselgitamine  

teenuste parema kättesaadavuse 

tagamiseks.  

2017-2022 riik/maakond/KOV 

   Kagu-Eesti parem sidustamine 

transpordiühenduste ja 

arendustöö kaudu Tartu 

linnapiirkonnaga, tugevdamaks 

Tartu  mõju piirkonna arengus 

2017-2030 Kagu-Eesti 

maakonnad 

  Maanteede tehnilise Teede kvaliteedi parandamine, 2017-2030 riik/KOV 



seisundi parandamine. tihedama kasutusega 

kruusateede tolmuvaba katte 

alla viimine. 

  Kergliiklusvõrgustiku 

arendamine 

Maakonnaplaneeringus 

kavandatud kergliiklusteede 

ehitamise järjestuse määramine 

ühtse võrgustiku tekkimiseks. 

2017-2030 riik/KOV 

   Postitee suuna/ riigitee nr 18115 

Vooreküla – Puskaru  km 0,0-

24,1 on jalgratta- ja jalgtee 

rajamise (olemas eskiisprojekt) 

tagamine. 

2017-2022 riik/maakond/KOV 

  Elektriga varustuskindluse 

tõstmine. 

Kaardistada elektrivõrgu liinide 

potentsiaal uute energiatarbijate 

lisandumiseks ja 

varustuskindluse tõstmiseks. 

2017-2020 Elering AS 

   Eesti ja Läti põhivõrkude 

ühendamiseks 330 kv liini 

koridori planeerimine. 

2019-2030 riik/Elering AS 

  Taastuvenergeetika 

osakaalu suurendamine. 

Päikeseparkide rajamiseks 

võimalike asukohtade ja 

tingimuste kaardistamine. 

2017-2020 Kagu-Eesti 

maakonnad 

  Riigikaitse ja turvalisuse 

toetamine. 

Kaitseliidu Põlva maleva Kõnnu 

lasketiiru projekteerimine ja 

ehitamine. 

2017-2025 riik/KOV 

   Saatse piiripunkti infrastruktuuri 

uuendamine.  

2017-2020 riik, KOV 

  

 

 Põlva maakonnas riigikaitselise 

tegevuse jätkamine. 

2017-2030 riik 

 

 

Põlva maakonnaplaneeringus on kavandatud maakonna ruumilised arengusuunad aastani 2030+.  



Maakonnaplaneeringu elluviimine eeldab koostööd riigi-, maakonna-, kohaliku omavalitsuse ja erasektori vahel. Riigi valdkondlike 

arengukavade ja strateegiate koostamisel tuleb arvestada maakonna tasandi planeeringute ja arengukavadega. Kohalikul tasandil toimub 

maakonnaplaneeringu elluviimine läbi üldplaneeringute.  

Maakonnaplaneeringu elluviimiseks koostatakse tegevuskava. Tegevuskava seob omavahel pikemaajalise visiooni ning selle elluviimiseks 

vajalikud konkreetsemad ülesanded. Teisest küljest on tegevuskava monitooringuvahend, millega jälgitakse planeeringu elluviimist. 

Tegevuskava võib ajakohastada vastavalt vajadusele planeeringu põhilahendust muutmata. Planeeringu tegevuskava ülevaatamist on otstarbekas 

läbi viia koos maakondliku arengustrateegia tegevuskava ülevaatamisega. 


