
TEGEVUSKAVA NÄIDIS  

AVATUD VALITSEMINE ELVA VALLAS 

• Kohaliku võimu tegevust puudutava teabe avalikustamine. Tegeleme aktiivselt oma FB ja 
sotsiaalmeedia kanalite arendamisega, parema infovahetuse tarbeks oleme kasutusele võtnud 
kogukonnaäpi (kättesaadav nii IOS-i kui Androidi kasutajatele), mille eesmärgiks on jagada 
informatsiooni kodanike jaoks mugavamal viisi.  Lisaks avaldame iganädalaselt vallavalitsuse 
meeskonna nädalakirja, mis sisaldab kokkuvõtteid toimunud kohtumistest ja aruteludest. Valla 
veebilehel https://www.elva.ee/ avaldatakse nädala eelinfo, kus on kirjas kellega ja mis 
teemadel kohtumised toimusid. Lisaks oleme algatanud ametnike tutvustusvideote regulaarse 
postitamise valla FB lehele, et meie inimesed tunneksid omavalitsuse ametnikke.  Elva 
vallavolikogu istungid toimuvad VOLISe keskkonnas ning on sealt jälgitavad otseülekandena ning 
hiljem ka järelvaadatavad. Kaks korda kuus ilmub Elva valla leht, mis jõuab tasuta kõikidesse 
postkastidesse. Elva vallal on olemas koduleheküljel rakendus “Teavita probleemist”, lisaks 
ööpäev läbi toimiv heakorratelefon. 
 

• Dialoog kogukonnaga otsuste ettevalmistamisel. Olulisemad eelnõud lähevad avalikule 
konsultatsioonile (valla veebilehel, üleskutse FB-s ja valla lehes). Lisaks toimub meil kohalikke 
aktiviste ja külaelu arendajaid koondav Külade Kärajate üritus. Selle raames tutvustame alati ka 
avalikul konsultatsioonil olevaid eelnõusid. Piirkondi puudutavad eelnõud kooskõlastastatakse 
ka piirkonnakogus. Vajadusel viiakse läbi ka avalikke arutelusid (arengukavad).  
 

• Kodanikuaktiivsuse  sh. külaliikumise toetamine. Kaasame külakogukondasid 
otsustusprotsessidesse (Vt eelmine punkt), rakendame kaasavat eelarvet piirkondade põhiselt. 
Paljud kaasavasse eelarvesse esitatud ideed esitasid just külaseltsid/piirkonnakogud. Toetame 
külaseltse projektitoetuse ja tegevustoetusega. Külaseltsid saavad taotleda lisaks 
projektitoetustele tegevustoetust. Üks osa tegevustoetusest moodustab ka haldustoetus 
külamajadele. Igal aastal tunnustame aktiivseid kohaliku elu arendajaid. 

 
• Koostöö kogukonnaga avalike teenuste osutamisel- oleme delegeerinud ja delegeerime ka 

edaspidi võimaluse korral avalike teenuste pakkumise kohalikele MTÜ-le. Mõned näited- Ulila 
piirkonnas MTÜ Sooveere (noorsootöö ja vabaaja korraldamine, saunateenus), MTÜ Tõusvad 
Tähed – noorsootööRannu piirkonnas, MTÜ Hellenurme Noortekeskus- noorsootöö Hellenurme 
piirkonnas. Viimane delegeerimine oli 2018. aasta lõpus Elva linna päevakeskuse teenus, mida 
osutab MTÜ Hoolekoda.  
 

• Noorte osalemine kogukonnaelus. Elva valla noortevolikogu on alustanud tööd. Neid kaasatakse 
muuhulgas ka ürituste korraldamisse ja ettevalmistamisse. Näiteks Elva Elamusfestivali raames 
korraldas noortevolikogu noortelava tegevuse, veebruaris 2019.a valimisdebati. Uue 
huvitegevuse kavaga näeme ette ka õpilasesinduste koolitamist ja nende koostöö 
koordineerimist. 
 

• Meetmed korruptsiooni ennetamiseks. Järgime seadusest tulenevaid nõudeid korruptsiooni 
ennetamiseks. Sisekontrolöri ametikoht on struktuuris olemas, kuid hetkel täitmata. Töötajaid 



värvatakse avalike konkurssidega, et tagada võrdsed võimalused ja läbipaistev valikuprotseduur. 
Tegutseb volikogu revisjonikomisjon. Kehtestatud on Elva valla hankekord, et veel selgemalt 
reguleerida erinevate teenuste ja tööde sisseostmist. Kehtestatud on Elva vallavara valitsemise 
kord, mis sätestab Elva valla omandis oleva vara omandamise, valitsemise, kasutamise ja 
käsutamise korra. 
 

• Elanike internetikasutuse arendamine. Elva valla peaaegu kõiki teenuseid ja toetuseid on 
võimalik taotleda veebikeskkonna teel ning seda kasutatakse väga laialdaselt. Kaasava eelarve 
rahvaküsitlus viiakse läbi VOLISe keskkonna abil ning osalejate hulk kasvab igal aastal. Soovime 
„harjutada“ inimesi suhtlema vallavalitsuse meeskonnaga nende jaoks kõige mugavamal viisil: 
olgu selleks kogukonnaäpp, valla FB-leht või Instagram või traditsiooniline veebileht. Enamik 
raamatukogutöötajaid on läbinud e-kodaniku koolituse ning raamatukogudes on olemas arvutite 
ja interneti kasutamise võimalused. 

  

 


