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IDA-VIRUMAA OMAVALITSUSTE LIIDU 2019. 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.
Tegevuskava eesmärk:
Liikmeid puudutavate arendus-, majandus-, haridus- ja 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
1

2

3

4

INFORMATSIOON ja
ÜHISTEGEVUS
Informatsiooni
koondamine ja
jagamine

Osalemine
vabariiklikes
töörühmades,
ühishuvide
esindamine
institutsioonides
Avalikud suhted

Tunnustamine ja
vastuvõtud

Omavalitsuste koostöö
koordineerimine
Üldkogu, juhatuse ja komisjonide
töö korraldamine

2019

Tegevdirektor

2019

Tegevdirektor

Koostööprojektide
koordineerimine

2019

Tegevdirektor,
arendusspetsialist

Kohtumiste, seminaride,
infopäevade korraldamine

2019

Tegevdirektor

Esindajate nimetamine
vabariiklikesse töörühmadessse,
esindusorganisatsioonidesse
Maakondlike omavalitsusliitude
esimeeste ja tegevjuhtide
kokkusaamised
Suhtlemine meediaga

2019

Juhatuse esimees,
tegevdirektor

2019

Juhatuse esimees,
tegevdirektor

2019

Juhatuse esimees,
tegevdirektor
Tegevdirektor

IVOLi liikmete tegevuste
tutvustamine IVOLi kodulehel, FB
lehel

2019

Vabariigi aastapäeva vastuvõtt

24.veebr

Võidupüha vastuvõtt

23.juuni

Tegevdirektor, kultuuritöö
spetsialist
Tegevdirektor, kultuuritöö
spetsialist

Jrk

Maakonna teenetemärkide
väljaandmine

24. veebruar
ja 23. juuni

Tegevdirektor

Aasta Tegija

veebruar

Tegevdirektor

Virumaa Kirjandusauhind

märts

Tegevdirektor, VIROL

Hea Ema tunnustusüritus

mai

Parimate koolilõpetajate vastuvõtt

juuni

Aineolümpiaadide võitjate
vastuvõtt
Kaunite kodude omanike vastuvõtt

juuni
august

Õpetajate päeva tähistamine

oktoober

Eestimaa Õpib ja Tänab

oktoober

Alustavate õpetajate tunnustamine

oktoober

Ettevõtjate tunnustamine

november

Tegevdirektor, kultuuritöö
spetsialist
Tegevdirektor,
haridusspetsialist
Tegevdirektor,
haridusspetsialist
Tegevdirektor,
heakorrakomisjon
Tegevdirektor,
haridusspetsialist
Tegevdirektor,
hariduskomisjon, HTM
Tegevdirektor,
haridusspetsialist
Tegevdirektor, IVEK

Andekate noorte Energiafondi
stipendiumide väljaandmine

juuni ja
detsember

Tegevdirektor, Eesti Energia

Kirjeldus

Aeg

Vastutaja
elluviija

B

ARENDUSTEGEVUS

1

Maakonna arengu
kavandamine ja
suunamine

2

3

Maakonna
võrgustikutöö ja
piirkonna
turundamine

Maakondlik
väliskoostöö

Arengustrateegia tegevuskava
koostamine

jaan-mai

Arendusspetsialist

Tegevuskava ellu viimine

jaan-dets

Arendusspetsialist

MATA projektide nimekirja
koostamine ja esitamine
Rahandusminsteeriumile
Arengustrateegia uuendamine
(vajadusel)

jaan-mai

Arendusspetsialist

oktooberdetsember

Arendusspetsialist

Maakonna riigiasutuste koostöös
osalemine, koos REHO Ida-Viru
talitusega

2019

Arendusspetsialist

maakonna arendustöötajate
võimekuse arendamine

2019

Arendusspetsialist

Ida-Viru päeva korraldamine
Peterburis

jaan-aprill

Arendusspetsialist

Kontaktreiside korraldamine

2019

Arendusspetsialist

Osalemine Smart Blue Regions
projekti tegevustes

jaan-aprill

Arendusspetsialist

EASTLINK projekti tegevuste ellu
viimine

märts-dets

Arendusspetsialist

SUBMARINER Network võrgustikus
osalemine

2019

Arendusspetsialist

4

Siseriiklikud
toetusprogrammid

Jr
k

Tegevus

C

RAHVATERVIS

1

Elanike tervist,
heaolu ja turvalisust
toetava
elukeskkonna
kujundamisele
kaasaaitamine

2

3

Jrk

Kohaliku omaalgatuse programmi
rakendamine

2019

Arendusspetsialist

Venemaa Föderatsiooni viisa
menetlemise tasu
kompenseerimise toetusskeemi
rakendamine
Maakonna arengustrateegia ellu
viimise toetuse (MATA) tegevuste
kavandamine

2019

Viisaspetsialist

2019

Arendusspetsialist

Kirjeldus

Aeg

Vastutaja
elluviija

Keskkonnamõjurite,
tervisenäitajate analüüs
terviseprofiilis ning tervisliku
elustiili harrastamise võimaluste
loomisele kaasaaitamine
(tervisekeskused, tervisespordi
rajatised, kergliiklusteed jne)

2019

Omavalitsused, IVOL,
Tervisenõukogu, Turvalisuse
nõukogu

Tegevuskava 2019 elluviimine

2019

IVOL, Tervisenõukogu,
Turvalisuse nõukogu

Maakonna
tervisevaldkonna
arengustrateegia ja
tegevuskava 20192023 koostamine

Terviprofiili koostamine

2019

Tegevuskava 2019-2023
koostamine ja rakendamine

2019

IVOL, Tervisenõukogu,
Turvalisuse nõukogu
IVOL, Tervisenõukogu,
Turvalisuse nõukogu

Ida-Viru maakonna tegevuskava
2019 koostamine lähtuvalt
terviseprofiilist

2019

IVOL, Tervisenõukogu,
Turvalisuse nõukogu

Maakondliku
võrgustikutöö
arendamine ja
kujundamine

Tervis edendavate lasteaedade
(TEL) ja tervist edendavate koolide
(TEK) võrgustikutöö laiendamine

2019

IVOL, Tervisenõukogu,
Turvalisuse nõukogu

Tervist edendavate töökohtade
kaasamine võrgustikutöösse

2019

IVOL, Tervisenõukogu,
Turvalisuse nõukogu

Koostöö noortekeskustega, IdaViru Keskhaigla ja Tallinna
Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve
esindusega

2019

IVOL, Tervisenõukogu,
Turvalisuse nõukogu

Koostöö Liikuma Kutsuv Kool
projektiga

2019

IVOL, Tervisenõukogu,
Turvalisuse nõukogu

Kirjeldus

Aeg

Vastutaja

Tegevus

elluviija
D

SISETURVALISUS

1

Koostöövõrgustiku
kohtumised

2

Maakonna
turvalisuse nõukogu
koosolek

3

Koolitus-seminar
"Turvalisus ning
terviseedendus
noortelt noortele?"

4

Maakonna
turvalisuse nõukogu
liikmete koolitus

kohalike omavalitsuste esindajad,
informatsiooni vahetus, ühiste
eesmärkide seadmine

jaanuar

Turvalisuse spetsialist

jõustruktuuride esindajad,
informatsiooni vahetus, ühiste
eesmärkide seadmine

veebruar

Turvalisuse spetsialist

Koostöövõrgustiku informatsiooni
vahetus, ühiste eesmärkide
seadmine, tegevuste
koordineerimine, tulemuste
hindamine
Siseturvalisuse ja terviseedenduse
koolitus-seminar – kuidas kaasata
noori tervema ja turvalisema
elukeskkonna loomisel? Kas ja
kuidas noored saavad aidata luua
turvalisemat elukeskkonda?
Kaasame maakonna turvalisuse
koostöövõrgustiku
noortevolikogude, haridusasutuste
õpilasesinduste ja noortekeskuste
esindajaid

veebruar
oktoober

Turvalisuse spetsialist

märts

Turvalisuse spetsialist

Nõukogu liikmete võrgustikutöö
koolitus ning informatsiooni
vahetus kaasatud osapoolte vahel,
ühiste eesmärkide seadmine,
tegevuste koordineerimine,
tulemuste hindamine.
Teemad:
Eesti valdkonnaülese ennetuse
konseptsioon;
Taastava õiguse konseptsioon;
Noortele suunatud uimastiennutus
kohalikul tasandil.

juuni
november

Turvalisuse spetsialist

5

Piirkondlikud
ümarlauad

Kogukondade kaasamine kohaliku
ja maakondliku turvalisuse
tagamisse. Kogukondade
tugevdamine läbi kogukondliku
koostöö väärtustamise.
Turvalisema elukeskkonna loomine
läbi korteri-, aiandus-, ja
garaaziühistute. Kasutuseta
hoonete ning riigimaa
hooldamisega kaasnevad
probleemid. Vägivalla ja noorte
riskikäitumise vähendamiseks
ennetustegevuse käivitamine
noorte õiguskuulekuse teadlikkuse
suurendamiseks.

mai
juuni
oktoober

Turvalisuse spetsialist

6

Maakondadeülene
koostööseminar

Info vahetamine maakondade
turvalisuse probleemide ja nende
lahendamiseks ette võetud või
kavandamisel olevate tegevuste
osas, samuti koostöövõimaluste
kaardistamine. Võrgustikutöö
praktikate võrdlemine ja
kogemuste vahetamine.

august

Turvalisuse spetsialist

7

Kogukondliku
turvalisuse
taotlusvoor

Eesmärk aidata kaasa ühiskonna
kujunemisele, kus inimesed
tunnevad end vabalt ja turvaliselt
ning kogukonnad on turvalise
elukeskkonna loomiseks
võrgustunud, kus igaühe teadliku
panuse ja kogukondliku koos
tegutsemise kaudu on tagatud
laiemalt ohtude ennetamine,
elanikkonnakaitse ning nutikas ja
tulemuslik reageerimine
õnnetustele, korrarikkumistele ja
kuritegudele.

2019

Turvalisuse spetsialist

8

Elanikkonnakaitse
maakondlik
edendamine

Eesmärk aidata kaasa kogukondade
kriisiolukordadeks vastupanuvõime
suurendamisele toetades
alternatiivsete lahenduste loomist
inimeste esmavajaduste
rahuldamiseks elutähtsate
teenuste katkestuste korral
enamohustatud piirkondades ning
toetades kogukondade võimet
kriisiolukordades abi saabumiseni
iseseisvalt hakkama saada

2019

Turvalisuse spetsialist

Jr
k

Tegevus

Kirjeldus

Aeg

Vastutaja
elluviija

KULTUUR

1

Maakonna
kultuuripoliitika
kujundamine ja
elluviimine

Maakonna kultuurivaldkonna
arengut soodustavate sündmuste
kava koostamine

2019

Kultuuritöötajad, kultuuritöö
spetsialist

2

Üleriigiliste laulu- ja
tantsupeo
maakondlikku
kuraatori töö
korraldamine

Maakondliku komisjoni
moodustamine

2019

Kultuuritöö spetsialist

Peotule liikumine Ida-Viru
maakonnas

25.-27. juuni

Kultuuritöö spetsialist

Maakondlike eelproovide
korraldamine

jaanaur - mai

Kultuuritöö spetsialist

Maakondlike staapide töö
korraldamine Tallinnas

30. juuni-07.
juuli

Kultuuritöö spetsialist

Maakonna
kultuurialase
ühistegevuse
koordineerimine ja
korraldamine;

Korraldajate ja toetajate
tänusündmuse korraldamine

28.09.2019

Kultuuritöö spetsialist

Maakonna kultuurisündmuste kava
koostamine ja sündmuste
korraldamine

2019

Kultuuritöö spetsialist,
kultuurikomisjon

Koostöö
korraldamine
kohaliku
omavalitsuse
üksuste,
kultuuritöötajate,
erinevate
kultuuriasutuste
ning organisatsioonide,
koolide ja teiste
institutsioonidega

Kultuuritöötajate ja valdkondade
juhtide koolitusvajaduse
väljaselgitamine ja koolituste
korraldamine

2019

Kultuuritöö spetsialist

Kultuuriteabe kogumine,
analüüsimine, vahendamine ja
levitamine

2019

Kultuuritöö spetsialist

Tegevus

Kirjeldus

3

4

Jrk

Aeg

Vastutaja
elluviija

F

HARIDUS

1

Õpilasüritused

Maakondlike õpilasürituste koordineerimine
ja aruandlus

2019

Haridusspetsialist

Lasteaiaõpetajate koolitusvajaduse
väljaselgitamine ja koolituste korraldamine
Maakondlike olümpiaadide korraldamine

2019

Haridusspetsialist

oktoober
2018 -mai
2019

Haridusspetsialist

2

Maakondlikke
olümpiaadide
korraldamine

3

Koolinoorte spordi
toetamine

Tegevuste toetamine valdkonnas

2019

Haridusspetsialist

4

Ainesektrioonide
töö korraldamine

Töö korraldamine, aruandlus

2019

Haridusspetsialist

5

Hariduslikud
tunnustusüritused

Ürituste korraldamine

6

Osalemine Ida-Viru
haridusklastri töös

Haridusvaldkonna klastripõhise tegutsemise
mudeli väljatöötamine

Jrk

Tegevus

Kirjeldus

Aeg

Vastutaja
elluviija

B

SPORT

1

Maakondliku
sporditegevuse
toetamine

Ida-Virumaa Spordiliidu rahaline toetamine

2019

Tegevdirektor

Spordialase koosöö koordineerimine ja
informatsiooni jagamine

2019

Tegevdirektor

Kirjeldus

Aeg

Vastutaja

Jr
k

Tegevus

juunioktoober
2019
jaanuaroktoober
2019

Haridusspetsialist

Haridusspetsialist

elluviija
KESKKOND, TEED

1

Heakorraalane
koostöö

Osalemine Eesti Kodukaunistamise Ühenduse
töös

2019

Heakorrakomisjon

2

Liikluskomisjoni töö
koordineerimine

Kokkusaamised 2 x aastas

2019

Tegevdirektor

3

Ida-Viru
Ühistranspordikomis
jon

Ühistranspordkeskuse ja
omavalitsustevahelise tegevuse
koordineerimine

2019

Ühistranspordikomisjoni
koordinaator

Informatsiooni jagamine

2019

Ühistranspordikomisjoni
koordinaator

Kohtumiste, ümarlaudade korraldamine

2019

Ühistranspordikomisjoni
koordinaator

Kirjeldus

Aeg

Vastutaja

Jrk

Tegevus

B

TURISM

1

Turismialane
koostöö

elluviija
SA Põhja-Eesti Turism töös osalemine

2019

IVOLi esindajad SA PET
nõukogus

