Lühikokkuvõte omavalitsuste ühistest mahukamatest tegemistest 2009-2013
Kohalike volikogude valimised 18.okt. 2009
3.detsembril 2009.a toimunud täiskogul valiti ROLi juhatus
Mart Järvik – juhatuse esimees
Margus Jaanson – juhatuse aseesimees
Andrus Saare – juhatuse liige (vallavanemate kogu esimees)
Karl Tamme – juhatuse liige (volikogu esimeeste kogu esimees)
Ülle Kiviste – juhatuse liige
Jätkati pooleliolevaid projekte:
•
Raplamaa info- ja nõustamiskeskuse (SA RINK) tööruumide remondi- ja sisustusprojekt (EL
ERDF);
•
Rapla maakonna keskuste arengustrateegia projekt (Norra ja EMP finantsprogramm)
2010
• „Rapla maakonna keskuste arengustrateegia“ projekti strateegiadokumendi kooskõlastamine ja
lõpuseminari korraldamine (Norra ja EMP finantsprogrammi toetus 423 045 krooni))
• Raplamaa omavalitsuste liidu arengustrateegia ja tegevuskava koostamine. Dokument valmis
2010.a lõpul ja kinnitati 2011.a.
• koolitusprojekti „Koostööoskused kui omavalitsuste edu võti“ rahastamistaotluse koostamine ja
hanke korraldamine. Toetus ESF-st 116 060 krooni, hanke võitis Poliitikauuringute keskus
PRAXIS, 25 osalejat kõikidest KOVidest.
• Rapla maakonna koolivõrgu arengukava koostamine – ROLi moodustatud koolivõrgu komisjoni
tegevus. Arengukava valmis 2010.a., esitleti ROLi täiskogus jaanuaris 2011.a.
• Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Rapla maakonna kergliiklusteed“ koostamises
osalemine;
• ROLi ja arengufondi veebilehed viidud uuele rakendusplatvormile Joomla, vt
http://rol.raplamaa.ee/; http://arengufond.raplamaa.ee/
2011
• ROLi juhatuse liikme vahetus - Andrus Saare asemele tuli Priit Kärsna - uus juhatuse liige alates
mai 2011
• „e-Raplamaa omavalitsuste dokumendihalduse koostööprojekti tegevuste koordineerimine –
programmiuuenduste juurutamine, koolitused, e-teenuste väljatöötamine jms;
• Raplamaa esindamine XI noorte laulu- ja tantsupeol “MAA JA ILM”;
• Osalemine Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi programmis „Invest in Estonia Quality
Service Mark“ - koolitused, küsitlused, interjuud;
• SA Rapla maakonnahaigla nõukogu tagasikutsumise eelnõu (ei saanud piisavalt poolthääli), haigla
sünnitusosakonna sulgemise otsuse teema arutelud;
• Kohalike omavalitsuste ja riigihalduse probleemide kaardistamine, ühise pöördumise „Eesti vajab
riigireformi“ koostamine ja edastamine;
2012
•
ROL haldusmeetme projekti „Raplamaa omavalitsuste jätkusuutlikkuse suurendamine nende
võimekuse konsolideerimise kaudu“ koostamine, hanke korraldamine ja projekti käivitamine.

•
•
•

2013
•

Rahastamine ESF-st, hanke võitja Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituut.
www.investinRaplamaa.com veebirakenduse arendustööd;
ühise raamatu „Raplamaa valdade lood vanadel fotodel“ kavandamine, rahataotlus KULKAsse
(1000 eurot)
partnerlusleping Valgevene Braslavi rajooniga

Leping Haridus- ja teadusministeeriumiga ainesektsioonide ja õpilasürituste finantseerimiseks –
suunasime edasi Raplamaa Omavalitsuste Arengufondi hariduse osafondi (38 436 eurot)
• „Maakonna omavalitsuste jätkusuutlikkuse suurendamine nende võimekuse konsolideerimise
kaudu“. Projekti käigus valmis vastav arengustrateegia (ESF toetus 25 344 eurot)
• Rapla maakonna tõmbekeskuste määratlemine (Sim rahaline toetus 6988 eurot);
• Rail Baltic teemaplaneeringu tööprotsessis osalemine;
• www.investinRaplamaa.com veebirakenduse loomine;
• Raamatu „Raplamaa valdade lood vanadel fotodel“ koostamine ja valmimine;
• Kodukaunistamise konkursi „Raplamaa kaunis kodu“ projektis osalemine;
• Kohalike volikogude valimised 20.oktoober 2013 – neliaastak saab täis!
Eelseisvad tegevused:
• ROLi juhatuse, revisjonikomisjoni, arengufondi nõukogu jms valimised – november-detsember
2013
• ROLi põhikirja, arengustrateegia ja tegevuskava ülevaatamine, täiendamine ja kinnitamine;
• uute volikogude liikmete koolitused?
• Lepingud partneritega – SA RAEK, SA PET, SA RINK, Maakonna spordiliit jne
• 2014-2020 ühisprojektide kavandamine, rahastamistaotluste koostamine, eestvedajate
kokkuleppimine jne

