Ettevalmistusperioodi tegevuskava
Tegevus
Juhtkomisjoni koosolek
Valla ametiasutuse
teenistuskohtade koosseisu
kavandi koostamine
Kogukonnakogu statuudi
projekti koostamine

Tegevuse sisu
Teemad: 2017. a tegevuskava,
töörühmade koosseisu ülevaatamine
Kaks tööseminari kontaktisikute ja
vallasekretäride töörühmaga, seminar
juhtkomisjoniga
Kultuuri töörühma koosolek,
seminarid MTÜde ja kohalike
aktivistidega

Jaan. Veeb. Märts Aprill Mai

Juuni Juuli

Aug.

Sept. Okt.

Märkused
10.01.2017 Jõgeva VVs
Tähtaeg 15. aprill,
rakendamise tähtaeg
1.01.2018 HRSi alusel
Tähtaeg 1. juuni

Ülevaade olemasolevatest
õigusaktidest

Vallasekretäride töörühm

Juhtkomisjoni koosolek

Teemad: sümboolika koostamiseks
konkursikomisjoni moodustamine

20 – 23. veebruar

Ühinenud omavalitsuse
põhimääruse eelnõu
koostamine

Vallasekretäride töörühma
koosolekud, kaasata kontaktisikud,
Jõgeva linnavolikogu kantselei juhataja
ja Mai Treial

Tähtaeg 1. oktoober

Sotsiaali töörühma koosolekud,
kaasata vallasekretärid eelnõude
väljatöötamisse

Tähtaeg 1. oktoober

Sotsiaaltoetuste ja ‐teenuste
ühtsete põhimõtete
väljatöötamine, vastavate
kordade eelnõud
Kultuuri‐, spordi‐ ja
seltsitegevuse toetamise
kordade eelnõud
Juhtkomisjoni koosolek
Ühinenud omavalitsuse
sümboolika koostamine
Ühinenud omavalitsuse
eelarvestrateegia eelnõu

Kultuuri ja spordi töörühmade
koosolekud, kaasata vallasekretärid
eelnõude väljatöötamisse
Teemad: teenistuskohtade koosseis,
KOV‐ valimised, valimisjaoskondade ja
valimiskomisjoni moodustamine
Konkursikomisjoni koosolekud:
konkursitingimuste väljatöötamine
, konkursi läbiviimine
Rahanduse töörühma koosolekud,
kaasata kontaktisikud

Tähtaeg 1. oktoober

20 – 24. märts

Tähtaeg 1. september
Tähtaeg 1. oktoober,
ETHSi kohaselt
15.10.2018

Vallavalitsuse admin.hoone
asukoht ja teenuskeskused,
renoveerimisvajadus
Haridusvaldkonna
ühtlustamise põhimõtted
Juhtkomisjoni koosolek
Ühistranspordi kaardistus
ning elanike
liikumisvajaduste ja
–võimaluste analüüs,
Kommunaalettevõtete
ühendamine,
kommunaalteenused
Ühinenud omavalitsuse
arengukava koostamiseks
hetkeolukorra kaardistamine
Juhtkomisjoni koosolek

Majanduse töörühma koosolekud,
kaasata kontaktisikud
Hariduse ja noorsootöö töörühma
koosolekud
Teemad: Kogukonnakogu statuut,
sotsiaalvaldkonna põhimõtted
Majanduse töörühma koosolekud,
kaasata ühistranspordikeskus ja
maavalitsus

17 – 21. aprill

Tähtaeg 1. oktoober

Majanduse töörühma koosolekud,
kaasata kontaktisikud
Kõik töörühmad, arendustöötajad,
juhtkomisjon

Tähtaeg 1. oktoober, uus
arengukava ETHSi
kohaselt 15.10.2018

Teemad: Sotsiaalvaldkonna korrad,
ühistransport, KOV admin.hoone

15 – 19. mai

Volikogude otsused volikogu
liikmete arvu, valimisring‐
Volikogude otsused
kondade ja –jaoskondade
Vallasekretäride töörühma
Asjaajamisdokumentide ja
koosolekud, kaasata kantselei
töökordade projektid
personali
Teemad: Kultuuri‐, spordi‐ ja
Juhtkomisjoni koosolek
seltsitegevuse toetamise korrad

Maikuu

Tähtaeg 1. oktoober
5 – 9. juuni

Juhtkomisjoni koosolek

Teemad: Põhimääruse eelnõu,
eelarvestrateegia projekt, sümboolika
kinnitamine

14 – 18. august

Töörühmade viimased
koosolekud

Jooksvad teemad

September

Teemad: Valminud kordade
kinnitamine

18 – 22. september

Juhtkomisjoni koosolekud

2 – 6. oktoober

KOV volikogu valimised

15.10.2017

Ettevalmistatud õigusaktide
vastuvõtmine ja valla
ametiasutuse käivitamine

Koordinaatori tugi uuele volikogule ja
vallavalitsusele

16.10 ‐ 31.12.2017

