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MÄKSA AVATUD VALITSEMISE TEGEVUSKAVA
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) Hea avaliku halduse põhimõtete järjekindel rakendamine vallavalitsuse töös,
ametnike koolitamine ja ergutamine senisest tihedamaks koostööks
vallaelanikega ning vajadusel personaalsemaks suhtlemiseks asjasse puutuvate
inimestega. Tunnustuse „Aasta ametnik“ algatamine.
b) Valla veebipõhise infolisti käivitamine eesmärgiga kiirendada infovahetust
aktiivsete vallaelanikega.
c) Kohaliku vallalehe taseme tõstmine ja kaastööliste ringi laiendamine.
- Lehe sisulise taseme tõstmine – rohkem vallauudiseid, toimetaja aktiivsem
koostöö autoritega; toimetuskolleegiumi lainedamine; mõne endise
ajakirjaniku kaasamine lehe väljaandmisse ja kolleegiumi töösse;
keeletoimetaja kaasamine, vms.
- Lehe regulaarse ilmumise ja elanikele kättetoimetamisega seotud
probleemide lahendamine.
2. Dialoogi arendamine elanikega neid puudutavate otsuste ettevalmistamisel
võimalikult varases järgus
a) Vallaelanike kaasamiseks oluliste otsuste ettevalmistamisse kaasamiskava koostamine.
Selles kajastuks tegevused, tähtajad, sihtgrupid keda kaasata, mis kanaleid kasutada ja
milline on iga ametniku roll kaasamiskava elluviimisel. (Alustada võiks näiteks
kaasamiskava kokkupanekust uue MTÜ –de rahastamise korra väljatöötamiseks (vt punkt
3)).

3. Kohaliku omaalgatuse ergutamine
a) Valla veebilehel eraldi rubriigi sisseseadmine vabaühenduste infoga (nii nende
tegevuse kohta kui ka neile suunatud infoga – toetusprogrammid, rahastamise
kord (vt järgmist punkti). Selles rubriigis avaldada ka MTÜ-de tegevusaruanded
vallaeelarvest rahastatud projektide korral.
b) Vabaühenduste vallaeelarvest toetamise korra uuendamine kaasavalt (vt. ka
punkt 2 a). (Esimese tegevusena võiks tutvuda kodanikeühenduste riigieelarvest
rahastamise juhendmaterjaliga)
c) Kultuurikalendri koostamine aegsasti ja ettevaatavalt, et kavandatavad
sündmused ei kattuks ajaliselt.

d) Kodanikualgatuse tunnustamise jätkamine Vabariigi aastapäeval (võiks mõelda
selle vormi uuendamisele, täiendamisele).

4. Noorte osaluse ja omaalgatuse ergutamine.
a) Noorte volikogu või noorte foorumi algatamine. Kutsuda noorte esindajad
linnavolikogu ja selle komisjonide istungile.
b) Noortekeskuse ja algkooli omavahelise koostöö tõhustamine.
c) Lõpetajate vastuvõtt (juba tehakse, kuid võib mõelda ka selle vormi

uuendamisele, täiendamisele)
5. Kohalike elanike internetikasutuse soodustamine
a) Tagada külades Interneti lairiba ühendus.
b) Tagada valla avalikes internetipunktides töökorras arvutite olemasolu.
c) Luua vallas kaugtöökeskus.
d) Vallamajas seada sisse ühiskondlikult kasutatav arvuti.

