
 

 

HALJALA AVATUD VALITSEMISE TEGEVUSKAVA 
Haljala Vallavalitsuse 22.aprillil 2015 toimunud  istungil protokollilise otsusega vastu võetud 

 
 

Tegevuskava eesmärk on süvendada koostööd vallavõimu ja vallaelanike vahel veelgi parema 

elukeskkonna ja tugevama kogukonnatunde saavutamiseks.  

 

 

1. Avaliku võimu  tegevuse läbipaistvuse suurendamine, võimu tegevust 

puudutava teabe parem kättesaadavus 

 
a) Valla veebilehe kvaliteedi parandamine ja selgem infokanalite fokusseeritus - veebilehel  n.ö. 

ametlik info  valla tegemiste ja otsuste  kohta, Facebook vallaelu päevakajalise info jagamiseks 

ja tagasiside saamiseks. 

Täitja: Vallavanem Leo Aadel, vallasekretär Riina Must, FB kontohaldurid 

Tähtaeg: 2015 
 

b) Eelarvega seotud info visualiseerimine  valla veebilehel kasutades Riigipilv.ee keskkonnas 

olevaid andmeid  Haljala valla kohta.  

 
Täitja: Vallasekretär Riina Must 

Tähtaeg: 2015 

 

c) Valla ajalehe kvaliteedi parandamine  (sisukam sündmuste kajastamine, intervjuud). 

 

Täitjad: Vallaraamatukogu juhataja Maiga Parksepp 

valdkondade juhid (sport, kultuur, haridus, jms) 

Tähtajad: mitte harvem kui kord kvartalis. 
 

 

2. Dialoogi arendamine elanikega neid puudutavate otsuste ettevalmistamisel 

võimalikult varases järgus 
 

a) Volikogu istungite ja neile järgnevate infotundide läbiviimine vallamajast väljaspool – 
külakeskustes ja mujal. 
 

Täitjad: volikogu esimees ja komisjonide esimehed 
Tähtajad: alustada 2015 istungite läbiviimist külakeskustes 3 korda aastas (istungile järgneb 
piirkonnapõhine infotund). 

 
b) Võtmeisikute (ühistute esimehed, MTÜ-de juhid, allasutuste juhtide) suurem kaasatus valla 

otsustusprotsessidesse. 
 
Täitja: Vallavanem Leo Aadel 
Tähtaeg:  jooksvalt 
 



c) Valla arengukava koostamine kaasavalt - erinevate arutelude ja töörühmade korraldamine 
piisava ajavaruga. 

 
Täitja: Vallavanem Leo Aadel, vallasekretär Riina Must 
Tähtaeg:  2015 

 
d) Kaasava eelarve rakendamine: Haljalale sobiva mudeli väljatöötamine ja ellu rakendamine 

kaasavalt (I poolaastal mudeli kujundamine ja konsultatsioon;  II poolaastal elluviimine). 
 
Täitja: Vallavanem Leo Aadel, finantsnõunik Õie Kelder 
Tähtaeg:  2015/2016 

 
e) Uute tagasiside kogumise ja  avaliku konsultatsiooni rakenduste kasutamine valla 

veebilehel - gallup erinevate lihtsate teemaküsitluste läbiviimiseks; „Teavita probleemist” 
rakendus. Foorumi platvormi kasutamine konkreetse teema/ küsimuse arutamiseks.    

 
Täitja: Vallasekretär Riina Must 
Tähtaeg:  2015 
 

3. Kohaliku omaalgatuse ergutamine 

 
a) MTÜ-de toetuspõhimõtete, reeglite ja  tulemuste hindamise metoodika väljatöötamine.  

(Kui põhimõtted on selged, siis võib toetuste summa siduda ka vallaeelarve tulude kasvuga).  
 

Täitja: Vallavalitsus, kultuuri – ja hariduskomisjon 
Tähtaeg:  2015 

 

b) Vastavalt toetuspõhimõtetele külaseltside toetuse suurendamine, et neil oleks võimalik ka 

arengusse panustada. 

 

Täitja: Vallavanem Leo Aadel, finantsnõunik Õie Kelder 
Tähtaeg:  2015 
 

c) Üle vaadata valla partnerite MTÜ-de ring – kas kõik täidavad seda rolli, mida neilt oodatakse ja 
mida nad täita saavad, samas hinnata ka kas kõigil on võrdsed info-ja kaasarääkimise 
võimalused- 
 

Täitja: Vallavanem Leo Aadel ja vabaühenduste juhatuse liikmed 
Tähtaeg:  2015 

 

d) Teenuste delegeerimise võimalused vabaühendustele. 
 

Täitja:  Vallavanem Leo Aadel 
Tähtaeg: 2016 

 

4. Noorte osaluse ja omaalgatuse ergutamine. 
 

a) Noorte ja vallavolikogu tegevuse parem lõimimine (nende kahe poole kokku viimisel 
võiks volikogu päevakorda lisada eraldi aruteluteemasid, mis noori kõnetavad). 

 
Täitja: volikogu esimees, noortevolikogu esimees 
Tähtaeg: alustada jaan 2015. 



 
b) Noorte omaalgatusfondi loomine noorte algatatud projektide toetamiseks. 

 
Täitja: kultuuri- ja hariduskomisjon 
Tähtaeg: 2016 
 

5. Tingimuste loomine korruptsiooni ennetamiseks 

 
a)  Laiendada  valla juhtimisel osalevate isikute  ringi (noorte ja nö uute tegijate mitmekülgne 

kaasamine otsuste ettevalmistamise protsessi). 

Täitja: Vallavanem Leo Aadel 
Tähtaeg: 2015 

 

b)  Võtta aluseks huvide konflikti täpne määratlus ja  töötada välja reeglid huvide konflikti 

vältimiseks.  

Täitja: Vallasekretär Riina Must 
Tähtaeg: 2015 

 

c) Algatada arutelu  allasutuste juhtide tähtajaliste töölepingute sõlmimise vajaduse üle 

(hetkel kehtivaid lepinguid saab muuta kahepoolse kokkuleppega). 

Täitja: Vallasekretär Riina Must 
Tähtaeg: 2015 

 

d) Veebilehele anonüümse vihje lisamise võimalus või vihjekastike vallakeskuses  

korruptsiooni ennetamiseks ja huvide konfliktile tähelepanu juhtimiseks. 

Täitjad: Vallasekretär Riina Must 
Tähtajad: 2015 

 
 

6. Kohalike elanike internetikasutuse soodustamine 

 
a) Jätkata  arvutikoolitusi eri sihtgruppidele. 

 
b) Gümnaasiumi arvutiklassi kasutamine ja õpetajate  kaasamine kogukonnaliikmete 

arvutikasutamise oskuste arendamisel sh. individuaalõppe võimaluse loomiseks. 

 
Täitjad: Haljala Gümnaasiumi direktor Inge Laiv, Haljala Vallaraamatukogu juhataja Maiga Parksepp 
Tähtajad: sept 2015 
 


