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„Põlvamaa – rohelisem elu“ kontseptsioon
"Põlvamaa – Rohelisem elu" (joonis 1) iseloomustab nii maakonna loodust kui ka rohelist
mõtteviisi. Tunnuslogo sinine värv kujutab siinseid jõgesid ja järvesilmi, roheline värv
metsakohinat ja rabavaikust ning kollane päikesepaistet ja põlvamaalaste sõbralikkust.

Joonis 1. Põlvamaa tunnuslause ja –logo: „Põlvamaa – Rohelisem elu“.
Põlvamaa tunnuslausel „Rohelisem elu“ on kuus tugisammast.


Looduslähedaste (ehitus)materjalide kasutus ja energiasäästlike lahenduste
rakendamine nii ehituses kui mujal: savi, puit, liiv, pilliroog jt ning nende
kasutamine ehituses, siseviimistluses, mööblitööstuses jm. Lisaks nn roheliste
energiate (päike, tuul, maasoojus) kasutamine kaasaegsete küttelahenduste
väljatöötamisel, liginullenergia- ja passiivmajade ehitamisel jm.



Nutikas ettevõtlus: innovatiivsed ettevõtted, tootearendus ja uued tehnoloogiad,
lisandväärtuse kasvatamine, koostöö ekspordis, rohetöökohad, elustiiliettevõtluse
arendamine.



Energia loodusest: mineraalvesi, ravimuda, puhtad põllusaadused ja puhas keskkond,
vaimse ja füüsilise energia ammutamine loodusest, loodus- ja terviseturismi
arendamine.



Puhas ja värske toit oma ai(d)ast: kohalik toit, mahetoit, toit talust otse tarbijale.



Maalähedane elulaad: traditsioonilised maamajapidamised, loomad,
kultuurmaastikud, väikesed, kuid ehedad külad ja elujõulised kogukonnad.

põllud,



Arenevad kultuuritraditsioonid: vanade unikaalsete traditsioonide säilitamine ja
edasikandmine, teisalt nende interpreteerimine kaasaegses moodsas võtmes.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et „rohelise“ maakonna põhimõtete elluviimisega on tihedalt seotud
kohalike põllumajandussaaduste ja toiduainete tootmine, kvaliteetsete turismiteenuste
osutamine, kohalike loodusressursside kasutus ettevõtluses ja energiatõhususe saavutamine
ehitussektoris ning vastavate teenuste pakkumine ja lahenduste väljatöötamine. Need
moodustavad ühe osa Põlvamaa identiteedist. Teise osa identiteedist moodustavad kaitstud ja
hinnatud looduskeskkond ning kvaliteetne, puhas ja turvaline elukeskkond.

Tunnuslause ja –logo kasutamise regulatsioon
 Põlvamaa tunnuslauset ja –logo võivad kasutada kõik, kelle tegevus/teenus/toode ühes
või mitmes punktis toetab ülal nimetatud kuue tugisamba ideoloogiat ja on seotud
Põlvamaaga.
 Logo kasutamine kooskõlastatakse MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liiduga vastava
taotluse alusel (vt lisa 1).
 Taotlusi hindab Põlvamaa Omavalitsuste Liidu poolt nimetatud komisjon (lisa 3) ja
taotlustele vastatakse seitsme tööpäeva jooksul.
 Põlvamaa Omavalitsuste Liidule esitatakse foto, eskiis või muu näidis esemest vms,
millel soovitakse logo kasutada.
 Logo ei või kasutada ilma tunnuslauseta. Lubatud on Põlva maakonna logost
inspireeritud tooted, trükised jms, mis sobivad kokku tunnuslause ja logo
ideoloogiaga.
 Logo minimaalne laius on 15 mm, väiksemalt kasutatakse logo horisontaalset
versiooni (vt lisa 2).
 Lähemal kui 1/3 logo laiust teisi elemente olla ei tohi. Lubatud on logo kasutamine
halli värviskaalas.
 Tunnuslauset on lubatud kasutada üksnes tervikuna. Tunnuslause ja selle elementide
kasutamine ei tohi olla eksitav ega muuta tunnuslause tähendust. Tekstis kasutatakse
tunnuslauset järgmiselt: „Põlvamaa – Rohelisem elu“.
 Tunnuslause inglise keeles on „Põlva county – Green experience“, vene keeles:
„Пылвамаа - Зелёное будущее“.

 Tunnuslause ja –logo kasutamine on tasuta, kuid kasutada tuleb originaalfaile, mis on
leitavad veebiaadressil www.polvamaa.ee, vastavalt stiiliraamatu juhistele.

Lisa 1. Kasutusloa taotlus
Lisa 2. Logo stiiliraamat
Lisa 3. Kooskõlastuskomisjoni koosseis

