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Kukruse mõis



Visioon
 Aastaks 2030 on Ida-Viru maakond 

majanduslikult hästi arenenud, kiirete 
transpordiühendustega ning hinnatud 
elukeskkonnaga regioon, moodustades 
osa arenevast Soome lahe 
majanduspiirkonnast.

 Visioonikirjeldus rõhutab maakonna 
kuulumist Soome lahe arenguregiooni, 
mis hõlmab Tallinna, Helsingi ning Sankt 
Peterburi linnapiirkondi ning nende 
vahele jäävaid tööstus-, logistika- ja 
rekreatsioonialasid. Soome lahe 
regiooni suurlinnapiirkondade kasv toob 
kaasa arenguvõimalused ka nende vahel 
asuvatele aladele, millest üks on Ida-
Viru maakond.





Inimareng

Haridusvaldkonna eesmärk H1
Aastaks 2030+ pakutakse Ida-Viru maakonnas kompleksset haridust, 
mis tagab õppuritele minimaalselt kolme keele oskuse, 
tugevad digipädevused ning ettevõtliku eluhoiaku.

Haridusvaldkonna eesmärk H2
Aastaks 2030+ on Ida-Viru maakond atraktiivne koht kõrghariduse 
omandamiseks maakonnavälistele noortele.

Strateegia võtmevaldkonnad:



Majandus ja ettevõtlus

Majandus- ja ettevõtlusvaldkonna eesmärk E1
Aastaks 2030+ toimib Ida-Virumaal mitmekesine, tugevatel ettevõtlikkus hoiakutel
tuginev ning suure lisandväärtuse loomist soodustav ettevõtluskeskkond.

Strateegia võtmevaldkonnad:



Kood, mida 

toetab

Arengusuund Selgitus

E1; T1 Maakonna ettevõtluse mitmekesistamine Maakonda uute põlevkivisektorist sõltumatute tootmiste ja 

teenuste loomine, välisinvesteeringute kaasamine ja uue 

ettevõtluse soodustamine aitab kasvatada ettevõtlusaktiivsust 

ning leida uusi ärivõimalusi.
E1; H1 Haridusasutuste ja ettevõtete koostöö parandamine, sh Põlevkivi 

Kompetentsikeskuse arendamine

Ettevõtete kaasamine haridusprotsessi võimaldab tõhusalt 

kujundada koolides ja lasteaedades ettevõtlikkushoiakuid. See 

omakorda omab perspektiivis positiivset mõju 

ettevõtlusaktiivsusele maakonnas.
E1; H1 Tööjõu kvalifikatsiooni kasvatamine Koostöös maakonna kutseõppekeskuse ning Töökassaga 

õppekavade ja koolitusprogrammide väljatöötamine. 

Ettevõtjatele (nii alustavatele kui ka tegevatele) tasuta, aga 

suunatult ettevõtluspõhiste riigikeele kursuste pakkumine. 

Kasvatab maakonnas tegutsevate ettevõtete lisandväärtust.
E1; H2 Unikaalsete kvalifikatsioonide õppe väljaarendamine maakonnas Unikaalsed kvalifikatsioonid võimaldavad maakonnas 

mitmekesistada ettevõtlusvõimalusi.
E1; H2 Tehnilise ja loodusteadusliku huvihariduse laiendamine Koostöö ettevõtete ja huviharidusasutuste vahel aitab 

kujundada noortel huvi tehnikamaailma ning inseneriõppe 

vastu, kasvatab perspektiivis ettevõtlusaktiivsust ning tööjõu 

kvaliteeti.
E1 Ettevõtluse tugiteenuste arendamine Ettevõtluse tugiteenuste erinevad vormid orienteeruvad 

erinevatele ettevõtjate sihtgruppidele ning aitavad uusi 

ettevõtteid nii luua kui ka olemasolevaid arendada. Seeläbi 

suureneb maakonna majanduse mitmekesisus, kasvab 

ettevõtlusaktiivsus ning ettevõtete toodetav lisandväärtus.
E1 Ettevõtjate võrgustumise soodustamine Ettevõtjate võrgustumine maakonna sees ja kaugemal loob 

uusi ärivõimalusi ning annab uusi ideid ettevõtete 

arendamiseks ja loomiseks. Toetab ettevõtete lisandväärtuse 

kasvu ning seeläbi ka paremaid palkasid maakonnas.



Kood, mida 

toetab

Arengusuund Selgitus

E1 Ressursitõhususe kasvatamine Ressursitõhususe programmid parandavad ettevõtjate 

konkurentsivõimet ning avavad uusi turge. Seeläbi kasvab 

ettevõtete toodetav lisandväärtus ning palgad maakonnas.
E1; K1 Keskkonnasõbralikkuse arendamine Keskkonnasäästlikkuse kasvatamise programmid parandavad 

ettevõtjate konkurentsivõimet ning avavad uusi turge. Seeläbi 

kasvavad palgad ning paraneb elukeskkond.
E1; T1 Ringmajanduse arendamine Ringmajanduse arendamiseks on maakonnas eeldused olemas 

suure hulga kaevandamis- ja põlevkivi- töötlemisjääkide 

olemasolu tõttu. Edukus selles valdkonnas parandab 

elukeskkonda, mitmekesistab maakonna tootevalikut ning 

loob uusi ettevõtlusvõimalusi.
E1; H2 Tootmise automatiseerimine ja digitaliseerimine Tugi tootmise automatiseerimisele ja digitaliseerimisele 

võimaldab kasvatada ettevõtete konkurentsivõimet ja 

lisandväärtust. Valdkonna arendamine saab toimida koostöös 

ülikoolidega.
E1; H2 Valdkondadevahelise innovatsiooni arendamine Toetatakse innovatsiooni koostöös ülikoolidega ning erinevate 

valdkondade ettevõtetega. Kasvatab ettevõtete 

konkurentsivõimet ja suurendab toodangu lisandväärtust.
E1; K1 PÕXIT-iks ette valmistumine Tehakse koostööd riigiga võimalike lahendusteede otsimiseks, 

maakonna majandusliku ja sotsiaalse heaolu säilitamiseks ja 

kasvatamiseks olukorras, kus põlevkivi kaevandamine olulisel 

määral väheneb või lõpeb.
E1; T1 Võimaluste leidmine tootmiseks suletavate (ja riigiettevõtete 

omanduses olevate) tööstusalade uuskasutuseks

Piirkonna kasumlike riigiettevõtete (regionaal)investeeringute 

suunamine sulgetavate tööstusobjektide kui ka 

jäätmehoidlaobjektide uuskasutusse



Elukeskkond ja taristu ET

Eesmärk ET1 - Aastaks 2030+ on Ida-Virumaal kaasaegne ja 
kvaliteetne elu- ja ettevõtluskeskkond, mis tugineb puhtale 
looduskeskkonnale, moodsale ja mitmekesisele taristule 
ning kaasaegsetele energialahendustele

Tegevussuund - Elukeskkonna oluline parandamine sh. ühistransport

Tegevussuund - Kiire ja mugava kauba ja inimeste liikumise tagamine
(sealhulgas ka laevaühendus Soomega, lennujaam, kergliiklusteede võrgustik)

Tegevus: Reisiliikluse avamine läbi Sillamäe sadama
Tegevus: Tallinn – Narva maantee neljarealiseks ehitamine
Tegevus: Tallinn – Narva – St. Peterburi rongiliikluse arendamine
Tegevus: Lennujaama rajamise teostatavuse ja asukohavaliku analüüsi tegemine
Tegevus: Kergliiklusteede võrgustiku arendamine

Strateegia võtmevaldkonnad:



Ühistegevused:

Haridusklastri käivitamine
Turismiklastri arendamine
Narva piiriületuspunkti külastajasõbralikkust 
tõstmine
Viru filmifondi tegevuse võimendamine
Viru Geopargi väljaarendamine
Auvere agropargi rajamine
Ida-Viru päeva korraldamine St. Peterburis



Agropark asukoht
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Agropargi unikaalsus
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• VESIVILJELUS, KATMIKALAD, LINNUKSVATUS, SÖÖDATOOTMINE

• Naabruses veeressurss (Narva jõgi)

• Auvere jaama soojusenergia (30 MW basseiniveeks, kütteks, kastmisveeks

• Elektri otseliinide rajamise võimalus (kuni 100 MW elekter võrgutasu võrra odavam)

• Rekultiveeritud Narva karjääri alade kasutuselevõtt (ca 1500 ha)

• Katmikalade puhul valgusreostusel puuduvad häiringud (asustus piisavalt kaugel)

• Ringmajanduse lahendused: 

- jääkenergia kasutusse võtmine; 

- taimekasvatuse jäägid → linnu-kalakasvatus; linnu-kalakasvatuse jäägid →
taimekasvatus; 

- CO2 lahendused → kasutamine



Eesmärk H1 - Aastaks 2030+ pakutakse Ida-Virumaa kompleksset 
haridust, mis tagab õppuritele minimaalselt kolme keele oskuse, 
tugevad digipädevused ning ettevõtliku eluhoiaku
Tegevussuund - Ühtse eri tasandeid hõlmava haridussüsteemi 
väljaarendamine ning ühtne koordineerimine.
Tegevus: Ida-Viru haridusklastri käivitamine.

Tegevused:



Eesmärk T1 - Aastaks 2030+ on Ida-Virumaa Tallinna järel 
esimene turismisihtkoht Eestis.
Tegevussuund - Turismiklastri arendamine ja laiendamine
Tegevus - Turismiklastri arendamine

Tegevused:



Põhja-Lõuna suunalise transpordikoridori 

arendamine sh. reisiliiklus

Foto:silport.ee





Kas koostatud plaanid ka kavandatud tegevused on 
piisavad, et tagada maakonna „õiglane üleminek“ 
muutunud olukorras?

Tööstust on mõistlik asendada tööstusega.

Muutused ei saa olla omaette eesmärk.

Kokkuvõte:



„Muutus ei tule, kui me ootame kellegi 

teise või tuleviku järel. 

Meie oleme need, keda me oodanud oleme. 

Meie oleme see muutus, mida me  otsime“

Barack (Hussein) Obama (II)



Tänan tähelepanu eest! 

Hardi Murula

hardi@ivol.ee


