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SUUR TÄNU KOOSTÖÖPARNERITELE!
► KOLLOKVIUMI TEEMA ÜLIKOOL JA KOHALIK OMAVALITSUS 

 ÜHISED INIMVARA ARENDAJA, sündis seekord loogiliselt, 
arvestades senist ühistegevusi Rae valla, HOLi ja ELVL, 
Riigikogu, Rahandusministeeriumi jt koostöövõrgustiku 
osapooltega;

► Väga suure tähendusega oli HOP, koostöölepe Rae vallaga ning 
selle üks väga olulisi väljundeid - HOPi deklaratsioon, koos selle 
ühine edasine arutamine Riigikogus, Tallinna Ülikooli 
16.11.2021 foorumil ja üleandmine minister Jaak Aabile ja ELVL 
juhatusele;

► Meeldiv on olnud valdkonna koostöökogemus Rae vallaga 
sõlmitud leppe realiseerimisel ja ka uue ettevalmistmamine nii 
valla kui ka ülikooli erinevate esindajatega;

► Täna arutame nii üldisi (järku)tegevusi kui ka konkreetset 
mikrokraadi pilootprojekti Rae vallaga ja see annab lootust et 
koostöö soov on jätkuv ülikoolis ning  IVOLi, HOLi, ELVL ja kõigi 
teiste partneritega nii selles saalis kui ka Zoomi vahendusel 

 



MIS EDASI?

► Kogu protsessi mõjutas kindlasti 
Rahandusministeeriumi juhtgrupi 
tegevus lähtealused KOV 
inimvara koordineeritud 
arendamiseks ettevalmistamisel 
ning analüüsil



RAHANDUSMINISTEERIUM:Tegevuskava fookus 
esimestel aastatel on asutuste ülese koostöö 
käivitamine koordineeritud tegevuste elluviimisel ja 
järgmistel tegevustel 

► ∙ valitsuskomisjoni ja ELVL RES läbirääkimiste raames suurema KOV suunaliste 
valdkondlike strateegiliste eesmärkide vahelise sidususe tekitamine; 

► ∙ väljatöötatud KOV teenistujate kompetentsiloendite rakendamine ja 
edasiarendamine oma valdkonnas KOV koolitus- ja arendustegevuste 
kavandamisel (vt koolitusvajaduse analüüs ja faktilehed) 

► struktuurifondide perioodi 2021-2027 meetmete kujundamisel KOV teenistujate 
kompetentside arendamise toetamise võimaluste ühine läbimõtestamine ning 
võimalikult mitmekülgne toetamine. Ministeeriumide ülese tegevuskava üks 
alasuund keskendub ELVLis KOV koolituse kompetentsi ja KOV ülese 
koordinatsiooni kujundamisele, täpsemad eesmärgid ja tegevused selle sihis 
saavutamiseks kavandab ELVL koos oma liikmetega kaasates ministeeriume. 
Tegevuskava ei kinnitata õigusaktiga, ent tutvustatakse teadmiseks võtmiseks 
Vabariigi Valitsusele jaanuaris 2022. 

► Tegevuskava elluviimise koordineerimiseks on kavas moodustada alaline KOV 
teenistujate arendamist koordineeriv komisjon



Palume Teil tutvuda tegevuskavaga ning anda 
omapoolne seisukoht tegevuskava osas, pidades 
muuhulgas silmas järgmiseid küsimusi 

► 1. Kas olete valmis ka edaspidi KOV teenistujate arendustegevuste 
koordineerimiseks loodava komisjoni töös osalema? Milliste valdkondade 
(ja osakondade) tööga KOV teenistujate kompetentside arendamine Teie 
ministeeriumis on seotud ning kes jääb teie poolseks kontaktisikuks 
(vajadusel on võimalik ka mitu kontaktisikut)? 

► 2. Kas teil on ettepanekuid tegevuskava elluviimise ja seire tõhustamiseks? 
Kas näete enda ministeeriumi valdkonnast tegevust olulisena? Kas näete 
olulisi takistusi teie ministeeriumi poolt tegevuskava elluviimisesse 
panustamisel? 

► 3. Kas teil on ettepanekuid tegevuskava väljundindikaatorite 
täpsustamiseks või tulemus- ja mõjuindikaatorite lisamiseks? 



SUUR TÄNU VÄGA SISUKA KOOSTÖÖ 
EEST!

► ÕNNE UUTELE OMAVALITSUSJUHTIDELE!
► KAUNEID JÕULE NING ÕNNELIKU UUT 

AASTAT!
► ASJALIKKE ARUTELUSID TÄNA JA 

EDASPIDI!

► TÄNAN!


