ROL strateegia 2011-2015 lisa

RAPLAMAA OMAVALITSUSTE LIIDU TEGEVUSKAVA 2011-2015
1. Strateegiline eesmärk: HALDUSSUUTLIKUD OMAVALITSUSED, TERVIKLIK JA
TASAKAALUSTATUD ARENGUGA MAAKOND
Alaeesmärk: teadlik ja informeeritud üldsus
Tegevus

täitja

tähtaeg

rahastamine

märkused

ROLi ja AF veebilehekülgede
haldamine, arendamine ja
toimetamine

ROLi
sekretär

Pidev

Eelarve vahendid

Uus platvorm, uus
kujundus 2010.a.

ROLi ja AF dokumentide haldamine sekretär
Amphora programmi keskkonnas

pidev

leping

Raplamaa infoportaali
www.raplamaa.ee haldamine,
arendamine ja toimetamine

pidev

ROLi eelarve +
RAEKi eelarve +
arendusvahendid

Uudiste ja info edastamine maakonna tegevjuht,
infoportaalile, ajakirjanikele,
sekretär
pressiteadete koostamine

pidev

ei vaja täiendavaid
vahendeid

E-uudiskirja formaadi väljatöötamine tegevjuht
ja rakendamine

2012.a.

Eesmärgistatud koostöö
maakonnalehega ja vallalehtedega

vastavalt
vajadusele

http://rol.raplamaa.ee/
http://arengufond.raplamaa.ee/

RAEK

tegevjuht,
juhatus

ROLi leping
RAEKiga 100,0
tuh krooni 2010.a.

koostöö RAEKiga
ei vaja täiendavaid kohtuda 1-2x
vahendeid
aastas
tegevtoimetajatega

Alaeesmärk: ROL kui tunnustatud organisatsioon
Regulaarne ja sihikindel koostöö
seadusloome alal Riigikogu
komisjonidega ja ministeeriumitega

juhatus

vastavalt
vajadusele

vajalik KOV
juristide
kaasamine

Koostöö ELL ja
EMOLiga

ROLi põhikirja võimalikud
muudatused- kaasamine ja
otsustusprotsessid

juhatus

2011

ROLi
eelarvevahendid

Koostöö teiste
liitudega

Omavalitsuste liitudele avalikõigusliku staatuse taotlemine

juhatus

Tõhus sise- ja väliskommunikatsioon juhatus,
tegevjuht,
sekretär

Koostöö ELL ja
EMOLiga
pidev

ROLi
eelarvevahendid

Alaeesmärk: efektiivne bränding
Tõhus sise- ja väliskommunikatsioon juhatus,
tegevjuht

pidev

ROLi meenete kavandamine ja
tellimine, oma infotrükise
koostamine

2011.a.

tegevjuht

plaanida .
eelarvesse

Alaeesmärk: ühtlaselt kättesaadavad ja kvaliteetsed avalikud teenused
Rapla maakonahaigla arengukava
uuendamine ja haigla arengu

haigla
nõukogu

pidev

maakonnahaigla
on ROLi asutatud

suunamine
Osalemine maakonna ühistranspordi
korraldamises

SA
ühistranspor
dikomisjon

valdkonnas 2011.a.
suured muutused

Tööhõive alane koostöö
tegevjuht ja
Töötukassaga – tööharjutusrühmade, KOV
tööklubide koordineerimine
sotsiaalnõuni
kud

vajadusel projekti Koostöö
kaasfinantseerimin Töötukassaga
e

2. Strateegiline eesmärk: MOTIVEERITUD ROLi LIIKMED JA PARTNERID
Alaeesmärk: informeeritud liidu liikmed ja partnerid
ROLi ja AF materjalide, otsuste ja
protokollide avalikustamine
veebilehtedel

sekretär

pidev

Regulaarne ROL i tegevuste
tutvustamine vallavolikoguses

volikogu
esimees,
vallavanem

1-2 x aastas

Veebiülekanded ROLi TK istungitelt Juhatus

2012

Volikogude liikmete üldkoosoleku
kokkukutsumine oluliste otsuste
kooskõlastamiseks

juhatus

vastavalt
vajadusele

Osalemine partnerorganisatsioonide
koostööseminaridel

tegevjuht,
volitatud
esindajad

vastavalt
vajadusele

ROLi
eelarvevahendid

vajalik
Ettepanek
veebikaamera jms Kohilast!

RAEKi ovaallaud
1x kuus;
Partnerluskogu
üldkoosolek

Alaeesmärk: selgitatud ja täpsustatud liikmete ühishuvid ja –vajadused
Rapla maakonna keskuste
arengustrateegia täiendamine ja
täpsustamine. Tegevuskava täitmise
kontroll ning vajadusel uuendamine

juhatus, kõik iga aasta
liikmete
septemberesindajad
november

ROLi
eelarvevahendid

strateegia on ROLi
oma ning täitmise
kontroll ja
uuendamine ROLi
ülesanne

ROLi arengustrateegia täiendamine juhatus,
iga aasta
ja täpsustamine. Tegevuskva täitmise revisjonikom septemberkontroll ja vajadusel uuendamine
isjon, kõik
november
liikmete
esindajad
Mitut omavalitsust teenindavate
spetsialistide vajaduste ja
töömahtude väljaselgitamine

juhatus

2012

teha küsitlusi,
analüüsida,
võrrelda praktikaid

Alaeesmärk: tagatud liikmetele ühisvajadusi arvestavad kvaliteetsed teenused
ROLi tegevuse rahuloluküsitluse
korraldamine vallavolikogudes ja valitsustes

juhatus

Üle ühe
aasta

Alaeesmärk: tagatud sidusasutuste efektiivne tegevus ja kvaliteetsed teenused
Mitmeaastaste koostöökokkulepete
sõlmimine koostööpartneritega
•
•
•

SA Raplamaa arendus- ja
ettevõtluskeskus
SA Raplamaa info- ja
nõustamiskeskus
SA Põhja-Eesti Turism

juhatus

üks kord
aastas

ROLi eelarvelised
vahendid

•
•
•
•

MTÜ Rapla maakonna spordiliit
MTÜ Raplamaa partnerluskogu
Rapla maavalitsus
SA Rapla maakonnahaigla

Sidusasutuste tegevusaruanded
ROLile

juhatused

IDEE! Väikeste
sidusorganisatsioonide liitmine ühise
„katuse ehk vihmavarju alla“ RAEK,ROL,LEADER tegevusgrupp,
RINK – efektiivsus ja tulemuslikkus

üks kord
aastas

RAEK, RINK,
PET, spordiliit jne

2012-2013

Kõik jäävad
omaette
juriidilisteks
isikuteks, kuid
kujundada ühised
eemärgid
maakonna arengu
nimel

3. Strateegiline eesmärk: TAGATUD VAHENDID EESMÄRKIDE TÄITMISEKS
Alaeesmärk: efektiivselt kasutatud eelarvevahendid
Pikaajaline finantsplaneerimine

juhatus

pidev

Maakondlike ühisürituste efektiivne
ja tulemuslik rahastamine

ROLi ja AF
juhatused

Asjatundlik finantsjuhtimise ja
raamatupidamise korraldamine

tegevjuht

Ühistegevuse vahendite jaotamise
süsteemsus ja liikmete huvidega
arvestamine

ROLi ja AF
juhatused

Kontroll ja tagasisidestamine

revisjonikom pidev
isjon

Arengufondi
vahenid

Vajalik fondi
vahendite
suurendamine!

pidev

Auditeerimise
vajaduse
selgitamine

Alaeesmärk: õiglaselt jagatud kohustused ja vastutus
Juhatuse liikmete tööjaotuse
sisseseadmine, vastutuse määramine

juhatuse
esimees

2011

Kõigile ROLi liikmetele määrata
konkreetsed vastutusalad

juhatus

2012

kultuur - Elari,
turism Ülle, IKTPriit ja Villu ..

Alaeesmärk: eelarve täiendamiseks kaasatud lisavahendid
Ühisprojektide rahastamistaotluste
koostamine erinevatesse
toetusprogrammidesse

juhatus,
tegevjuht

IDEE! Arengufond reorganiseerida
kogukonnafondiks – annetuste ja
muude lisavahendite lisandumine

vastavalt
programmid
e
avanemisele
2012-2013

LEADER
programm, ERDF,
ESF, Norra
finantsprogramm
jms
Kaaluda
otstarbekust

Sõltumatute
otsustajate ring

4. Strateegiline eesmärk: LIIKMETE AKTIIVNE ÜHISTEGEVUS JA TULEMUSLIK
KOOSTÖÖ PARTNERITEGA
Alaeesmärk: eeskujulikult korraldatud maakonna tippsündmused ja tunnustamised
Maakondlike kultuuri- ja
spordikalendri koostamises
osalemine - kokkulepped toimumise

tegevjuht

pidev

Koostöö
Spordiliiduga,
MV-ga

aja osas, avalikustamine
maakonnaportaalis jne
Maakondlike tippsündmuste
korraldustoimkondade töös
osalemine, kaasrahastamise
otsustamine
•
•
•
•
•
•
•
•

Rapla kirikumuusikafestival
Maakonna laulu- ja tantsupidu
Üld laulu- ja tantsupeod
Memme-taadi suvepidu
Märjamaa folk
Valdade suve- ja talimängud
Maakaitsepäev
Eesti Vabariigi aastapäev

Maakondliku tunnustussüsteemi
analüüsimine ja korrigeerimine
•
•
•
•

tegevjuht,
„kultuurimin
ister“,
arengufondi
juhatus ja
nõukogu

Juhatus

Koostöö MV-ga,
KULKA-ga

2011

Koostöös ROLi
partneritega

Rapla Redel
Kultuuripärl
Aasta tegu
Aasta õpetaja jne

Alaeesmärk: ühine maakondlik strateegiline planeerimine ja arengukavade koostamine ning
tegevuskavade täitmine
Rapla maakonna keskuste
arengustrateegia tegevuste
eestvedamine, kontrollimine ja
täiendamine

juhatus

pidev

Rapla maakonna omavalitsuste
juhatus
koostööpiirkondade teeninduspiirkondade edasiarendused
valdkondade kaupa
(KOV haldusterritoriaalse reformi
võimalikud analüüsid)

2011-2012

Maakondlike arendusprojektide
prioriteetide kokku leppimine

juhatus

Igal aastal

Kergliikluse teemaplaneeringu
koostamisel osalemine

tegevjuht

2011

Üleriigilise planeeringu Eesti 2030+
protsessis osalemine

tegevjuht

2011-2012

Maakonna kultuurikorralduse
tegevjuht,
2011-2012
arengukava koostamises osalemine - kultuuriminis
määratleda maakonna
ter
kultuuripoliitika arengusuunad jms

Kõikide KOVide
ja partnerite
kaasamine
Uus Norra
projekt???

Kihelkondlik
koostöö,
koostöö
teadlastega

koostöös
partneritega

Olla aktiivne
Koostöös
partneritega

Alaeesmärk: aktiivne üleriigilises omavalitsuspoliitikas, tegevustes osalemine
Osalemine üleriigiliste
omavalitsusliitude tegevustes (ELL,
EMOL, EOÜ)

volitatud
esindajad

pidev

Oluline
tagasisidestamine

Osalemine Vabariigi Presidendi
ümarlauas, ministeeriumite ja
valitsusasutuste töörühmades ja
komisjonides

volitatud
esindajad

pidev

Oluline
tagasisidestamine

Alaeesmärk: täpsustatud koostööpartnerite rollid ja koostöövormid, täidetud koostöölepingud
Koostööpartneritega ühiste
juhatus,
tegevuskavade koostamine – sisendid tegevjuht

pidev

Partnerite
ühisnõupidamised

partnerite tegevusse + vastastikune
tagasisidestus
IDEE! Väikeste
sidusorganisatsioonide liitmine ühise
„katuse alla“ - RAEK,ROL,LEADER
tegevusgrupp, RINK – efektiivsus ja
tulemuslikkus

Kõik jäävad
omaette
juriidilisteks
isikuteks, kuid
ühised eemärgid
maakonna arengu
nimel

Alaeesmärk: tõhus tegevus rahvusvahelistes koostööprojektides
Koostöösidemete taastamine
sõprusmaakondadega
•
•

juhatus

2012

Erinevate
programmide
vahendid

väliskomisjon

Juhatus,
tegevjuht

pidev

Erinevate
programmide
vahendid

väliskomisjon

Kaiserslauterni maakond
Saksamaal
Raseinjai rajoon Leedus

Ühiste väliskoostööprojektide
kavandamine ja osalemine

Alaeesmärk: demokraatlik ja efektiivne juhtimine ning erimeelsuste lahendamine
Funktsionaalselt toimiva
juhtimisstruktuuri töölerakendamine
(pigem vähem, aga paremini)

juhatus

Video- ja skypenõupidamiste
korraldamine

juhatus

Volikogude üldkoosolekute
kokkukutsumine vastavalt vajadusele

2012

Vaja õppida
kasutama!
1X aastas

5. Strateegiline eesmärk: KOMPETENTNE JA EFEKTIIVNE ORGANISATSIOON
Alaeesmärk: läbiviidud liikmete esindajate, omavalitsusjuhtide ja -spetsialistide
ühiskoolitused ja infopäevad
Koolitusvajaduste selgitamine,
prioriteetide läbirääkimised,
ühiskoolituste kavandamine ja
võimaluste korral rahastusprojektide
koostamine

Juhatus,
pidev
tegevjuht,
KOV
spetsialistide
nõukojad

Koostöö riiklike ametitega koolitusja infopäevade kavandamiseks ja
korraldamiseks

tegevjuht

Osalejate KOVide
vahendid,
lisavahendid
programmidest

pidev

Keskkonnaamet
päästeamet
maanteeamet jne

Alaeesmärk: töine ja hea (nn poliitikavaba) koosmeelne sisekliima
Konstruktiivsete ja tulemuslike
koosolekute ettevalmistamine,
korraldamine ja tagasisidestamine

Juhatus ja
tegevjuht

Suvise koostööseminari korraldamine Juhatus ja
tegevjuht
Tutvumine välisriikide
regionaalhalduskorraldusega õppeseminaride korraldamine

juhatus

Organisatsiooni eetikakoodeksi
koostamine – hea tulemus põhineb
koostöötahtel

juhatus

pidev

augustis

Pigem vähem, aga
paremini
ROLi eelarve
Toetus
välisprogrammide
st

2012

