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IDA-VIRUMAA OMAVALITSUSTE LIIDU 2018. AASTA TEGEVUSKAVA
Tegevuskava lähtub:
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) põhikirjalistest eesmärkidest, so vajadusest
esindada ja kaitsta liikmete ühishuve, jätkata ja tihendada koostööd liikmete vahel ja
partneritega, säilitada ja edendada maakonna kultuuritraditsioone, toetada
maakonna ühtlast ja tasakaalustatud arengut ning luua liikmetele paremad
võimalused seadusega ettenähtud ülesannete täitmiseks.
Ida-Virumaa omavalitsusüksuste koostöö ja ühistegevus
Eesmärk:
liikmeid
puudutavate
arendus-,
majandus-,
haridusja
kultuurisidemete loomine ja
arendamine, kohaliku omavalitsuse ametnike
koolitamise korraldamine, informatsiooni edastamine liikmetele ja liikmete
nõustamine ja maakondlike ühisürituste korraldamise koordineerimine.
Jrk
Tegevus
Kirjeldus
Aeg
Vastutaja
elluviija
A
INFORMATSIOON
1.
Informatsiooni
Üldkogu, juhatuse ja
2018
A.Rossman
koondamine ja jagamine komisjonide töö
korraldamine, pidev info
jagamine
2.
Osalemine vabariiklikes
Esindajate nimetamine
2018
V.Luhalaid
töörühmades,
ning tagasiside
ühishuvide esindamine
vabariiklikest
teistes institutsioonides
töörühmadest
3.
Kohtumiste, seminaride, Erinevate aktuaalsete
2018
A.Rossman
konverentside ja
teemade käsitlemine
infopäevade
korraldamine
Komisjonide töö
Regulaarne töö,
2018
A.Rossman
4.
komisjonide ettepanekute
Komisjonid
vormistamine
seadusandluse osas.
Juhatusele ettepanekute
tegemine
5.
Avalikud suhted
Suhtlemine meediaga.
2018
V.Luhalaid
IVOLi liikmete tegevuste
A.Rossman
tutvustamine
6.
Tunnustamine
Maakonna
2018
V.Luhalaid
teenetemärkide
A.Rossman

7.

8

Tunnustusüritused

EV100 üritused

väljaandmine
Valdkondlike saavutuste
tunnustamine maakonnas
 Aasta tegija
 Parimate
koolilõpetajate
vastuvõtt
 Aineolümpiaadi
võitjate vastuvõtt
 Õpetajate päeva
tähistamine
 Kultuuripärl
 Ettevõtjate
tunnustamine
 Hea ema
 Eestimaa õpib ja
tänab




B
9

MAAKONDLIK
ARENDUSTEGEVUS
Maakonna arengu
kavandamine ja
suunamine

10

Maakonna võrgustikutöö
ja piirkonna
turundamine

11

Maakondlik väliskoostöö

Eesti Vabariigi
aastapäeva
tähistamine
Võidupüha
tähistamine
EV100 ürituste
informatsiooni
vahendamine

2018

A.Rossman

veebruar
juuni
juuni
oktoober
detsembe
r
oktoober
mai
oktoober
veebruar

V.Luhalaid
A.Rossman

juuni
2018

Arengupotensiaali
analüüs; arengustrateegia
koostamine ja elluviimise
seire; arenguprojektide jm
kavandamine ja
elluviimine
investeeringute toomine
maakonda
KOV, riigiasutuste ja
koostööpartnerite
kooostöö
koordineerimine; KOV
arendusvaldkona
spetsialistide võimekuse
arendamine, maakonna
mainekujundus

2018

Arendusspetsialist
IVEK, IVIA

2018

Arendusspetsialist

Sõpruspiirkondadega
koostöö edendamine;

2018

Arendusspetsialist
Igal

12

Siseriiklikud
toetusprogrammid

osalemine rahvusvaheliste
koostööorganisatsioonide
töös; osalemine piiriülese
koostöö projektides ja
tegevustes)
1) Kohaliku omaalgatuse
programmi rakendamine
2 )Venemaa Föderatsiooni
viisa menetlemise tasu
kompenseerimise
toetusskeemi
rakendamine

sõprus/koostööpiir
konnal on
juhatuses oma
vastutaja
2018

A.Rossman
H.Murula
IVEK
LEADER
tegevusgrupid
Viisa menetlemise
spetsialist

3) Regionaalsete
investeeringutoetuste
programmi maakonna
projektide prioriteetsuse
hindamise korraldamine
C

RAHVATERVIS
Maakonna
tervisenõukogu töö
juhtimine ja
korraldamine

D

SISETURVALISUS

1) Tervisenõukogu
moodustamine
2) Nõukogu
töökoosolekud
3) Koostöölepingu
sõlmimine Tervise Arengu
Instituudiga
4) Maakondlikul tasandil
rahvatervise juhtimiseks
vajalike võrgustiku
loomine ja nende töö
koordineerimine.
5) Maakonna tervise-ja
heaoluprofiili koostamine
ning selle teabe
integreerimine maakonna
arengustrateegiasse
6) KOV tervise- ja
heaoluproofiiilide
koostamise nõustamine

märts
A.Rossman
2018
E. Samra
1xkvartalis Nõukogu liikmed
aprill 2018
mai-sept
2018

mai-sept
2018

apr-dets
2018

E

Maakonna turvalisuse
1)Turvalisuse nõukogu
märts
nõukogu töö juhtimine ja moodustamine
2018
korraldamine
2)Siseturvalisuse
valdkonna juhtimiseks
vajalike võrgustike
loomine
3)Koordineerida riiklike
siseturvalisuse alaste
tegevuste sh
toetusvoorude elluviimist
maakonnas
4)Tagada siseturvalisuse
valdkonna väljund
maakonna
arengustrateegias
KULTUUR
1)maakonna
2018
kultuuripoliitika
kujundamine ja
elluviimine ning
maakondlike
arengustrateegiate ja
teiste maakonna või
regiooni arengueeldusi
loovate kultuurivaldkonna
kavade väljatöötamine,
täiustamine ja elluviimine;
2)üleriigiliste laulu- ja
tantsupidude maakondliku
komisjoni töö
korraldamine;
3)koostöö korraldamine
kohaliku omavalitsuse
üksuste, erinevate
kultuuriasutuste ning organisatsioonide, koolide
ja teiste
institutsioonidega;
4)maakonna kultuurialase
ühistegevuse
koordineerimine ja
korraldamine;
5)maakonna ja kohaliku
identiteedi teadvustamine
ning kultuuriajaloolise
eripära ja järjepidevuse

A.Rossman
U. Tokman
Nõukogu liikmed

E.Kõllo

säilitamine ning kaitsmine;
6)maakonna
kultuurisituatsiooni
analüüs ja
arenguprotsessidele
hinnangu andmine;
7)kohalike omavalitsuste
ja nende allasutuste,
koolide ja teiste
institutsioonide
nõustamine
kultuurivaldkonda
kuuluvates küsimustes;
8)kultuuriteabe kogumise
korraldamine,
analüüsimine,
vahendamine ja
levitamine
F HARIDUS
13. Õpilasüritused

14.

Maakondlikud
olümpiaadid

15.

Koolinoorte spordi
toetamine
16. Ainesektsioonid

G NORSOOTÖÖ
17. Noorte huvitegevus

H

SPORT

1) Maakondlike
õpilasürituste
koordineerimine ja
aruandlus
2) Lasteaiaõpetajate
koolitusvajaduse
väljaselgitamine ja
koolituste korraldamine
Maakondlike
olümpiaadide
korraldamine
Tegevuste toetamine
valdkonnas
Töö korraldamine,
aruandlus

2018

Haridus-ja
noorsootöö
komisjon
A.Rossman
K.Paju

2018

K.Paju

2018

Alutaguse
Koolispordi Ühing
K.Paju

2018

Keskpiirkonna (Toila,
2018
Kohtla-Järve, Jõhvi) noorte
sotsiaalse tõrjutuse
ennetamiseks pakutavate
täiendavate noorsootöö
teenuste osutamise
koordineerimine

K.Paju

18. Maakondliku
sporditegevuse
toetamine
I KESKKOND, TEED
19. Heakorraalane koostöö

20.
J

Liikluskomisjoni
moodustamine
TURISM ja ETTEVÕTLUS

1)Spordiliidu rahaline
toetamine ja osalemine
tegevustes
2) Ühine spordipäev

A.Rossman

Ülevaatuste korraldamine,
Eesti Vabariigi
presidendile autasude
saajate esitamine,
tänuüritus. Osalemine
Eesti kodukaunistamise
Ühenduse töös.
Töö koordineerimine

2018

HeakorraKomisjon

A.Rossman

20.

Maakondlike ja
regionaalsete
turismiasjaliste koostöö

Põhja-Eesti Turismi SA
töös osalemine

2018

H.Murula
E.Kagarov

21.

Maakondlike
arendusorganisatsioonid
e koostöö
FONDIDE HALDAMINE ja
ARENDAMINE
Andekate Noorte
Energiafondi haldamine
ja arendamine

Regulaarsete kohtumiste
korraldamine

2018

A.Rossman

Fondide töö korraldamine, 2018
Osalemine nõukogu töös

A.Rossman
M.Liiv

K
22.

Koostöö teiste maakondlike omavalitsusliitudega
Eesmärk: Regionaalsete ühishuvide piiritlemine ja esindamine
Jrk
1.
3.
4.

Tegevus
Kohtumised, arutelud,
nõupäevad
Virumaa kirjandusauhinna
väljaandmine
Ühised koolitused

Kirjeldus

Aeg

OVL juhtide kohtumised

2018

Vastutaja
Elluviija
A.Rossman

Traditsiooniline üritus

2018

A.Rossman

KOV juhtide ja
spetsialistide koolitused ja
õppereisid

2018

A.Rossman

