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Minu vaade 
Maakondlikes omavalitsusliitudes 
tegutsetakse operatiivselt ning 
pikemaajalised tegevussuunad 
puuduvad. Liitudel ei ole paigas ka 
visiooni ning arengukava, kuhu 
poole tahetakse liikuda ning 
jõuda. Autori arvates on see väga 
ohtlik tendents ning näitab liitude 
nõrka taset. 

„Eesti kohalike omavalitsuste liitude roll, areng ja tulevik 
sotsiaalpoliitilises ühistegevuses“ 

Marika Saar 

Eesti Põllumajandusülikool 

Diplomitöö 2004 



„Ilma üksikliikme seisukohtadeta ei ole võimalik 
jõuda ühishuvi kirjeldamiseni“ 

Jüri Võigemast

Eesti Linnade Liidu tegevdirektor



Elva valla 
visioon 

Elva vald on külalislahke 
ja abivalmis, inimestele 
ning ideedele avatud, 
parima elu- ja 
ettevõtluskeskkonnaga 
vald, kus väärtustatakse 
head haridust, 
rikkalikku kultuuri ja 
sporti.



Ühishuvid 
• Ettevõtjate toetamine ja nõustamine- Tartu 

Ärinõuandla; Tartumaa ettevõtlusstrateegia 

• Noorte ettevõtlikkuse arendamine-
Tartumaa noorte äriideede konkurss VÄLK 

• Hariduslike erivajadustega laste 
haridusinnovaatiline kool- Kammeri 
Tulevikukool  

• Loomeettevõtjate turundamine- Elva 
Elamusfestival 

• Kultuuriline koostegemine ja külalistele 
elamuste pakkumine- Tartumaa 
kultuuristrateegia ja Euroopa 
kultuuripealinn 2024 

• Kultuurispetsialistide arendamine- Loov 
Tartumaa

• Sotsiaaltranspordi korraldamine

• jt



„Piirkonnas on liidu rolliks 
koostöö- tahe koostööd teha ja 
koostöös midagi ära teha“ 

Peeter Sibul 
Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esimees, Veriora vallavanem 



Koostöökogud



Muutused 

• Kliima, energia, rohepööre 

• E-lahedused ja 
virtuaalkeskkonnad

• Ettevõtluskeskkonna 
toetamine

• Liikuvuse parandamine 

• Sisuline koostöö hariduses 

• Ootused suuremale avatusele

• Inimeste tervis ja heaolu 

• Z-põlvkond omavalitsustes 



„Maakonna areng sõltub ju kõikide omavalitsuste 
arengu summast. Ei saa ülevalt poolt määrata 
maakondlikku arengut“

Urmas Kruuse

Elva linnapea 



Visioon: Tartumaa 
kui Eesti kultuuri ja 
hariduse keskus

Teadmine Tartust kui
rohelisest ülikooli- ja Euroopa
kultuuripealinnast levib 2024. 
aastal üle Euroopa. Tartumaa 
on koht, kus saab elada kauem
ja tervemalt, kasvatada lapsi
turvalises ja puhtas
keskkonnas, omandada head 
haridust, teha huvitavat ja 
tasuvat tööd ning osaleda
aktiivsete kogukondade
tegemistes.



„Liidu tööd ei oska kritiseerida, kes see ennast 
ikka nii väga kritiseerida tahaks, kuna oleme 
ju üks liidu osapooltest“ 

Rein Järvelill

Värska vallavanem  



Ootused 
omavalitsusliidule 
ja iseendale

Rohkem… 

sõnakust, julgust, 
ühist strateegilist 

planeerimist, 
innovatiivsust, 

avatust ja 
silmapaistvust 



Soovitused
• Jagage infot ametnikega Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevuskavast, 

arutage, kuidas nemad saavad kaasa aidata ja panustada. 

• Uurige, mida teie kolleegid õpivad võrgustikukohtumistel ning 
milliseid ideid nad sooviksid just Teie omavalitsuses rakendada.  

• Kui te märkate, et naaber teeb midagi väga hästi, siis tunnustage ja 
paluge jagada praktikat ka teistega

• Kui te ise olete millegagi väga rahul, siis andke märku ja jagage seda 
õnnestumist ka teistega 

• Olge abivalmis, pakkuge vajadusel mentorlust kolleegile (mentorluse 
süsteem?!) 



Soovitused 
• Julgustan pidama arutelusid, milline on Omavalitsuste Liidu KUI 

organisatsiooni arenguplaan, milline on liikmete tahe teha koostööd ja 
leida ühishuvi, millised on ootused ja kui palju ollakse valmis ja mis 
tingimustel senisest enam panustama. 

• Kuidas läbi koosloome ja koostöö jõutakse maakonna arengustrateegia 
elluviimiseni? Kes vastutab tegevuste eest visiooni poole liikumisel? Milline 
on koostöine osa tegevuskavast? 

• Rohkem arutelusid sellest, kuidas TOL suhestub Eesti Linnade ja Valdade 
Liiduga 

• Kui riigis ilmnevad teemad või probleemid, mille osas oleks vajadus võtta 
ühine seisukoht ja seda tugevalt edastada, siis tuleb seda teha. 

• Kui on näha, et kõik omavalitsused seisavad ees sarnase probleemiga, siis 
tuleb arutada, kas ja kuidas seda koostöös teha. 


