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Töö teema valik on tingitud asjaolust, et kohalike omavalitsuste volikogude ja nende 

komisjonide otsustamise protsessi on suhteliselt vähe uuritud ning hariduskeskkonna 

seisukord avaldab märkimisväärset mõju alus- ja põhihariduse üldisele seisundile ja 

arengule kohaliku omavalitsuse territooriumil. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on 

välja selgitada vallavolikogu tegevuse tulemuslikkus hariduskeskkonna arendamisel 

Tabivere vallas aastatel 2014-2016.  
Autor on püstitanud järgmised uurimisküsimused: millised Eesti kohalike omavalitsuste 

volikogude tegevuse tüüpilised kitsaskohad võivad avaldada mõju Tabivere vallavolikogu 

ja selle komisjonide töö tulemuslikkusele ning millisel määral lähtutakse vaatlusaluses 

organisatsioonis uuritava teema arendamisel arengukavadest ja strateegilise juhtimise 

etappidest. Töö koostamisel on analüüsitud Tabivere valla arengukava ja selle volikogu 

ning komisjonide istungite ja koosolekute protokolle. Andmete analüüsimisel on aluseks 

kvalitatiivse uurimisviisi põhimõtted ning teostatud dokumentide sisuanalüüs 

juhtumiuuringu meetodil. Töö tulemusena selgus: 1) Tabivere vallavolikogu ja selle 

komisjonide toimingute korraldamisel esineb tüüpilisi omavalitsuse juhtimisega 



	

3	
	

seonduvaid kitsaskohti, mis avaldavad negatiivset mõju nende juhtimistegevuse 

tulemuslikkusele; 2) vallavolikogu ja komisjonid on lähtunud seadusandlikest 

dokumentidest sh arengukavast, kuid ei ole alati lähtunud strateegilise juhtimise etappidest. 

Märksõnad: kohaliku omavalitsuse volikogu ja komisjonid, kohaliku omavalitsuse 

arengukava, strateegiline juhtimine, dokumendi sisuanalüüs, juhtumiuuring. 
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The precedency of this thesis is that local council’s and their committees decision-making 

processes are not widely investigated. And also the situation of educational environment 

has a high influence on basic educations overall condition and it’s development on local 

government’s territory. The main purpose of this thesis is to identify local council’s work 

results for development of educational environment in Tabivere Municipality in 2014-

2016. 

Author has raised following research questions: which of the typical problems inherent to 

local councils in Estonia could have influence on the Tabivere community’s local council 

and it’s committees work results and on which scope does the concerned organization 

follow the local development plan and phases of strategic planning. Research is based on 

the analysis of Tabivere community’s development plan and the local council’s and it’s 

committees meetings protocols. The data analysis is based on the qualitative research 

principles and is conducted with document content analysis by case study method.  

The results of this research are: 1) the problems inherent to the local councils work 
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management are also specific to the Tabivere community’s local council and it’s 

committees and might have negative effect on their effectiveness 2) the local council and 

it’s committees have followed legislative documents including development plan, but 

haven’t perpetually followed phases of strategic planning. 

Keywords: local council and it’s committees, local municipality development plan, 

strategic management,  content analysis, case study. 
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SISSEJUHATUS 
 

Eesti valdade ja linnade areng ning nendele seadustega määratud ülesannete täitmine 

sõltub suurel määral kohalikest volikogudest. Oluliste valdkondade põhilised 

arengusuunad ja prioriteedid lepitakse kokku avalikel aruteludel ja vormistatakse kohalike 

omavalitsuste arengukavades, mis tuginevad strateegilise juhtimise põhimõtetele. 

Arengukavad on omavalituste pikemaajaliste eesmärkide saavutamise nimel toimuva töö 

alusdokumendiks. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada vallavolikogu tegevuse 

tulemuslikkus hariduskeskkonna arendamisel Tabivere vallas aastatel 2014-2016. Töö 

teema valik on tingitud asjaolust, et kohalike omavalitsuste volikogude ja nende 

komisjonide otsustamise protsessi on suhteliselt vähe uuritud ning hariduskeskkonna 

seisukord avaldab märkimisväärset mõju alus- ja põhihariduse üldisele seisundile ja 

arengule kohaliku omavalitsuse territooriumil. Haridusvaldkonna olulisust väljendab lisaks 

eelpool toodule ka sellega seonduvate kulude osakaal omavalitsuste eelarves, milleks 

Tabivere vallas on ligikaudu 60%. 

Eesmärgi saavutamiseks püstitatakse järgmised uurimisküsimused: 

1) millised Eesti kohalike omavalitsuste volikogude tegevuse tüüpilised kitsaskohad 

võivad avaldada mõju Tabivere vallavolikogu ja selle komisjonide töö 

tulemuslikkusele;                                                      

2) millisel määral lähtutakse vaatlusaluses organisatsioonis uuritava teema 

arendamisel arengukavadest ja strateegilise juhtimise etappidest. 

Töö koosneb kahest peatükist. Esimeses peatükis käsitletakse uuritava teemaga seonduvaid 

teoreetilisi aluseid. Kirjeldatakse seadustest lähtuvalt kohaliku omavalitsuse olemust, 

juhtimist ja selle võimalikke kitsaskohti, strateegilise juhtimise sisu ja haridusasutuste rolli 

maapiirkondade arengus. 

Töö teises peatükis selgitab autor uurimismetoodikat ja analüüsib kohaliku omavalitsuse 

volikogu toimimisega seotud kitsaskohti Tabivere vallas ning hariduskeskkonnaga 
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seonduvate tegevuste vastavust arengukavale ja strateegilise juhtimise etappidele aastatel 

2014-2016 ning teeb järeldused ning ettepanekud Tabivere valla volikogule.  
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1. KOHALIKU OMAVALITSUSE VOLIKOGU JA 

STRATEEGILISE JUHTIMISE OLEMUS 
 

1.1. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 
 

Eesti Vabariigi territooriumil asuva kohaliku omavalitsuse olemus ja ülesanded on 

määratletud Riigikogu poolt 02.06.1993.a. vastu võetud, vahepeal muudetud ja 

01.01.2014.a uuesti jõustunud Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega (KOKS 2014). 

Kohalik omavalitsus peab tegelema valdkondadega, mille lahendamine üksikisikutele, 

asutustele ja ettevõtetele on raske ja ebaotstarbekas - näiteks teede ehitus ja korrashoid, 

laste haridus jne. Riiklikud institutsioonid tegelevad ülesannetega, millega tegelemine on 

kohalikele omavalitsustele liialt kulukas ja keerukas – näiteks välispoliitika ja raha 

emissioon (Ginter 2005: 10). 

Seadus fikseerib kohaliku omavalitsuse ülesanded, vastutuse ja korralduse ning selle 

suhted omavahel ja riigiorganitega (KOKS 2014, § 1 lg 1).  

Kohalik omavalitsus on põhiseaduses sätestatud omavalitsusüksuse – valla või linna – 

demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus seaduste alusel 

iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või linnaelanike õigustatud 

vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna aregu iseärasusi. Omavalitsuse 

mõiste all on märgitud, et lisaks demokraatlikult moodustatud võimuorganitele teostub 

omavalitsus kohaliku elu küsimustes ka rahvaküsitluse või rahvaalgatuse teel (KOKS 

2014, § 2 lg 1, 2).  

Omavalitsusorganiteks on valla või linna hääleõiguslike elanike poolt valitav volikogu ja 

selle poolt moodustatav täitevorgan valla- või linnavalitsus (KOKS 2014, § 4). 

Professor Sulev Mäeltsemees on märkinud raamatus “Kohalik omavalitsus ja 

regionaalpoliitika I. Euroopa integratsioon” (2002:7): “Üks sagedamini esinevaid eksitusi 

on, et kohaliku omavalitsusena mõistetakse üksnes valla- või linnavalitsust, halvimal juhul 

isegi üksnes vallavanemat või linnapead”. Tegelikult unustatakse täiesti ära KOVi teine 
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osapool ehk kodanikud ja nende poolt valitud volikogu. Seega on vald küll territoriaalne 

kohalik omavalitsus, kuid omavalitsus ei ole ainult vald (Leetsar 2012: 534). 

Omavalitsusüksuse ülesanne on korraldada antud vallas või linnas koolieelsete 

lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikoolide, raamatukogude, rahvamajade, 

muuseumide, spordibaaside, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste 

kohalike asutuste ülalpidamist, juhul kui need on omavalitsusüksuse omanduses. 

Nimetatud asutuste osas võidakse seadusega ette näha teatud kulude katmist, kas 

riigieelarvest või muudest allikatest (KOKS.: § 6 lg 2). 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus määrab ära valla ja linna põhimäärusega 

sätestatava, millest olulisemad punktid on volikogu- ja valla- või linnajuhtide valimise 

korra, volikogu komisjonide moodustamise korra ning nende õigused ja kohustused, valla- 

või linnavalitsuse pädevuse ja valla või linnaarengukava, eelarvestrateegia ja eelarve 

koostamise ja muutmise ning finantsjuhtimise üldised põhimõtted (KOKS 2014, § 8).   

 

 

1.2. Kohaliku omavalitsuse volikogu 
 

Volikogu liige on isik, kes on osutunud valituks vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu 

valimise seadusele (KOKS 2014, § 17 lg 1).  

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses on kandideerimisõiguse osas määratud, 

et kandideerida võib iga hääleõiguslik Eesti kodanik ja Euroopa Liidu kodanik, kui tema 

püsiv elukoht asub hiljemalt valimisaasta 1. augustiks vastavas vallas või linnas. 

Kandideerida ei saa kaadrikaitseväelased ning teovõimetud- ja vanglakaristust kandvad 

isikud (Kohaliku... 2010, § 5).  

Volikogu liige juhindub seadusest, valla või linna õigusaktidest ning valla- või linnaelanike 

vajadustest ja huvidest (KOKS 2014, § 17 lg 2). 

Volikogu liikmel on oma tegevuse osas vastutus tema valijate ees neile antud lubaduste 

täitmise näol (Ginter 2005: 17). 
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Kohaliku omavalitsuse volikogu peab olema vähemalt seitsme liikmeline. Liikmete arv 

sõltub valla- või linnaelanike arvust. Kui elanike arv on suurem kui 2000 peab volikogus 

olema vähemalt 13 liiget, enam kui 5000 elanikuga omavalitsuses on minimaalne liikmete 

arv 17, enam kui 10 000 elanikuga 21, enam kui 50 000 elanikuga 31 ja enam kui 300 000 

elanikuga vähemalt 79 (KOV volikogu... 2016). 

Tegevused, mis on täpselt reglementeeritud täidab vallas või linnas tegutsev riigiametnik. 

Seal, kus on võimalik ja vajalik langetada valikuid (nt maksude ja haridusega seotud 

küsimused) ja kasutada kohalikku ressurssi (nt raha, hooned jms) on valikute 

langetamiseks ja kokkulepete sõlmimiseks sobilik kasutada kohalike inimeste poolt 

valimiste teel moodustatud esindusorganit (Ginter 2005: 10). 

Volikogu pädevuse osas võib välja tuua järgmised olulisemad punktid:  

1) valla- või linnaeelarve vastuvõtmine ja selle muutmine ning majandusaasta aruande 

kinnitamine;  

2) toetuste andmise ja omavalitsuse eelarvest finantseeritavate teenuste ostmise korra 

kehtestamine;  

3) omavalitsuse varade valitsemise korra kehtestamine; 

4) arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine ning muutmine;  

5) laenude ja muude kohustuste võtmine; 

6) valla või linna põhimääruse kinnitamine;   

7) volikogu esimehe ja aseesimehe valimine;  

8) vallavanema või linnapea valimine; 

9) valla- või linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja nende arvu ning struktuuri 

kinnitamine; 

10) volikogu ja selle komisjonide esimeestele ja aseesimeestele ning revisjonikomisjoni 

liikmele või vallavanemale, linnapeale, valitsusele või selle liikmele umbusalduse 

avaldamine; 

11) volikogu komisjonide moodustamine ja tegevuse lõpetamine ning nende juhtide 

valimine; 

12) volikogu esimehe ja selle liikmete töötasude ning hüvitiste määramine;  

13) ehitusmääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine; 

14) üldplaneeringu algatamine, kehtestamine ja vastuvõtmine; 

15) ameti- ja hallatavate asutuste moodustamine ning tegevuse lõpetamine;  
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16) avaliku korra tagamiseks vastavate eeskirjade tagamine (KOKS 2014, § 22).  

Volikogu ülesanneteks on eelkõige arengusuundade ja –põhimõtete väljatöötamine, 

ülesannete andmine valitsusele ja ametnikele, eelarve koostamine ning elanike ja ettevõtete 

huvide väljaselgitamine  ja esindamine (Ginter 2005: 11). 

Volikogu määrused, otsused ja istungite protokollid peavad olema kõikidele isikutele 

kättesaadavad (KOKS 2014, § 23). 

Istungite protokollimise tüüpiliseks veaks on see, et ei protokollita ettepanekuid, mis ei 

osutu hääletuse tulemusel vastuvõetuteks. Kui puuduvad istungiteks ette valmistatud 

määruste ja otsuste projektid, siis ei sisalda protokollid sageli tegelikku arutelu, 

ettepanekute tegijatele viitamisi ja seisukohtade võtmisi (Ginter 2005: 51).  

Õigusaktide ehk seaduste ja volikogu määruste ja otsuste ning valla- või linnavalitsuse 

määruste ja korralduste täitmist kontrollivad volikogu ja valitsus seaduse ja valla või linna 

põhimääruse kohaselt (KOKS 2014, § 24).  

Omavalitsuse tegevuse ja õigusaktide üle teostatavas järelvalves eristatakse sisemist ja 

välist järelvalvet. Sisemist järelvalvet teostavad lisaks volikogule ja valitsusele veel 

revisjonikomisjon ja siseaudiitor. Välimist järelvalvet teostavad maavanem, õiguskantsler, 

riigikontroll, ministeeriumid, riigiametid, inspektstioonid ja kohus (KOV volikogu... 

2016). 

Paljudes omavalitsustes puudub arusaam süstemaatilisest aruandluse ja kontrolli 

vajadusest, mis on vajalik häireteta töö ja tagasiside korraldamiseks, et anda komisjonile 

või ametnikule kindlust edasiste tegevuste suhtes. Inimeste tunnustamises ja vastutusele 

võtmises puuduvad kohalikes omavalitsustes regulatsioon ning süsteemsus. Reguleeritud ei 

ole näiteks vastutus kollegiaalsel otsustamisel või ametnike kooskõlastamistel. Üldjuhul 

piirdutakse poliitilise või moraalse vastutusega (Ginter 2005: 85). 
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1.3. Volikogu komisjonid  
 

Kohaliku omavalitsuse volikogu võib moodustada alatisi ja ajutisi komisjone. Nende 

esimeesteks ja aseesimeesteks saavad olla ainult volikogu liikmed. Komisjonide 

lihtliikmed kinnitab volikogu komisjoni esimehe ettepanekul. Volikogu komisjoni 

tegevuse alused ja kord sätestatakse valla või linna põhimääruses (KOKS 2014, § 47). 

Volikogu tegevuse tulemuslikkuse määrab see, kas ja kui põhjalikult on arutlusele tulevad 

teemad vastavates komisjonides läbi töötatud. Selle eelduseks on kõikide kohaliku 

omavalitsuse tegevusvaldkondade katmine komisjonidega (Ginter 2005: 12). 

Ainus volikogu komisjon, mille moodustamine on kohustuslikuna ära määratud Kohaliku 

omavalitsuse korralduse seaduses on revisjonikomisjon. Revisjonikomisjonil peab olema 

vähemalt kolm liiget, kes valitakse volikogu liikmete hulgast. Komisjoni olulisemateks 

õigusteks on kontrollida ja hinnata valla- või linnaeelarve täitmist ning omavalitsuse- või 

selle mõju all olevate asutuste või ettevõtete tegevuse seaduslikkust, tulemuslikkust ja 

sihipärasust. Tulemuslikkuse hindamise kriteeriumiteks on säästlikkus, tõhusus ja mõjusus 

(KOKS 2014, § 48). 

Volikogu komisjonide tegevust reguleeritakse KOKSis119 küllaltki lakooniliselt ja päris 

suur otsustusruum on jäetud volikogudele endile (KOV volikogu... 2016: 68). 

Just mitme komisjoni või ametniku ühispädevusse ja piiritletud ühispädevusest välja 

jäävad küsimused on need, milles avalduvad kohaliku omavalitsuse tegevuses kõige 

suuremad probleemid (Ginter 2005: 85). 

Volikogu istungi läbiviimise kord võiks olla selline, kus arutatakse ainult neid küsimusi, 

mille osas on olemas komisjonis läbi töötatud vastava valdkonna spetsialistile ja teistele 

vajalikele isikutele tutvustatud eelnevalt ette valmistatud määruse või otsuse projekt  (Ibid.: 

45). 

Komisjonidel peaks olema arengukava ja volikogu tööplaani alusel vastu võetud tööplaan 

(Ginter 2005: 22). 

Kõik volikogu komisjonid peaksid jälgima õigusaktide täitmist, ametnike tegevust ning 

üldist olukorda oma valdkonnas. See tagaks õigusaktide täitmise ja täitmise kontrolli 



	

14	
	

planeerimise juba eelnõu väljatöötamise ajal. Õigusaktide täitmise kontrollimist saab 

tagada nende tähtaegade ja vastutajate fikseerimisega, tööplaani koostamisega, 

arengukavaga ja kirjalike või suuliste arupärismistega (Ginter 2005: 91-92). 

 

 

1.4. Valla- või linnavalitsus 
 

Valla- või linnavalitsuse pädevuse osas võib välja tuua järgmised olulisemad punktid:  

1) volikogus arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamine tulenevalt volikogu 

otsustest või valitsuse seisukohtadest;  

2) temale täitmiseks määratud või volikogu pädevusse mitte kuuluvate kohalike elu 

küsimuste korraldamine ja lahendamine;  

3) oma asutuste poolt osutatavate teenuste hindade kehtestamine (KOKS 2014, § 30). 

Valla- või linnavalitsuse määrused, otsused ja istungite protokollid peavad olema kõikidele 

isikutele kättesaadavad. Valla- ja linnavalitsuse määrustest ja korraldustest ei kuulu 

avalikustamisele need andmed, mille väljastamine ei ole seadusega lubatud või mis on 

mõeldud ametiasutuste siseseks kasutamiseks (Ibid., § 31). 

 

 

1.5. Kohaliku omavalitsuse arengukava 
 

Kohalikul omavalitsusel peab olema arengukava ja eelarvestrateegia, mis on aluseks eri 

eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele.  

Arengukava koostatakse valla või linna kohta ja selles esitatakse vähemalt:  

1) majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu 

pikaajalised suundumused ja vajadused; 

2) probleemide ja võimaluste hetkeolukorra analüüs tegevusvaldkondade lõikes; 

3) tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid koos taotletava mõjuga arengukava 

perioodi lõpuni; 



	

15	
	

4) strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevused arengukava perioodi 

lõpuni. Omavalitsus võib koostada ka täiendava arengukava mõne oma 

territooriumi osa või tegevusvaldkonna arendamiseks (KOKS 2014, § 37 lg 1-3). 

Omavalitsuse arengukava tulemuslikkuse määravad kogukonnasisesel initsiatiivil ja 

saavutustahtel põhinev protsessiline käsitlus ja sellest tulenev arengukava kvaliteet. 

Arengukava kavandamine peab olema järjepidev sise- ja väliskeskonna muutujaid arvestav 

protsess ning selle käigus on vajalik välja selgitada tegurid, mis võimaldavad suurendada 

omavalitsuse iseseisvust ja sõltumatust riiklikest eraldistest. Arengukava eesmärgiks on 

omavalitsuse pikemaajalise tasakaalustatud arengu tagamine, siis võiks selle soovituslikuks 

pikkuseks olla kaks valimisperioodi, mis aitab tagada järjepidevuse ja valimistest 

tulenevate populistlike lubadustega seotud riskide maandamise (Noorkõiv 2002: 13). 

Kohalik omavalitsus saab oma arengu tagamiseks valida kahe erineva suuna vahel. Üheks 

suunaks on passiivne reageerimine, mille puhul oodatakse abi väljastpoolt ja kaitsev 

reageerimine, mille puhul suunatakse tähelepanu omavalitsuse nõrkustele ja ohtudele. Selle 

suuna riskideks on kogukonna isoleerituse suurenemine, mis põhjustab sõltuvuse 

suurenemist riiklikust dotatsioonist ja teistest välisteguritest. Teiseks võimalikuks suunaks 

on oma tuleviku suunamine läbi aktiivse ja ründava taktika, sellisel juhul väljendub 

tegutsemine väljakutsena, millele kogukond peab vastama uute lahenduste pakkumisega 

konkurentsivõime ja positiivsete muutuste suurendamise eesmärgil. Üldise kogemuse 

põhjal võib järeldada, et kohaliku elu arengut soodustab paremini keskendumine oma 

tugevustele ja võimalustele (Noorkõiv 2002: 14). 

Arengukava koostamisel on oluline ülevaate olemasolu sellest, kes mida ja kuidas teeb, 

seejärel analüüsitakse tugevusi ja nõrkusi, võimalusi ja ohtusid, võimalikke arengukava 

koostajaid ja selle vastaseid. Analüüs peaks käsitlema kinnisvara, finantseerimisvõimalusi, 

ülevaadet spetsialistidest ja nende oskustest ja avalikku arvamust. Arengukava on 

volikogule ja valitsusele siduv, kui tekib vajadus tegevuse järele, mis pole arengukavaga 

kooskõlas või osutub mingi arengukavas ette nähtud tegevus mittevajalikuks, tuleb viia 

arengukavasse sisse vastavad muudatused, alles seejärel saab asuda tegutsema (Ginter 

2005: 23-24). 

Eelarvestrateegia on arengukavast tulenev selgitustega finantsplaan, mis on arengukava osa 

või arengukavaga seotud iseseisev dokument. Eelarvestrateegia nõuded sätestatakse 
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kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses. Arengukava ja eelarvestrateegia 

põhjal koostatakse kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve, võetakse kohustusi, tehakse 

varalisi tehinguid, kavandatakse investeeringuid ning taotletakse toetusi. Arengukava ja 

eelarvestrateegia peavad olema kooskõlas (KOKS 2014, § 371).  

Arengukava ja eelarvestrateegia koostatakse vähemalt neljaks eelseisvaks eelarveaastaks 

ning seejuures peab läbi avatud arutelude olema tagatud kõigi huvitatud isikute kaasamine. 

Nende eelnõud koostatakse valla- või linnavalitsuse poolt ning esitatakse vastuvõtmiseks 

volikogule. Eelnõud peavad olema avalikustatud omavalitsuse veebilehel vähemalt kaheks 

nädalaks. Arengukava ja eelarvestrateegia avaldatakse koos selle menetlemisega 

seonduvate volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollidega valla või linna 

veebilehel (KOKS 2014, § 372). 

Vaid üksikutes linnades ja valdades tehakse tööd arengukavast tuleneva tööplaani alusel. 

Enamasti tegelevad nii vallavalitsus ja selle ametnikud kui ka volikogu ja selle komisjonid 

probleemidega, mis on nende arvates olulised või seotud kaebustega. Seejuures puudub ka 

paljudel omavalitsusel ülevaade ka neile seadusega ülesandeks pandud kohustustest, mille 

tõttu hilinetakse õigusaktide vastuvõtmise ja muudatuste sisseviimistega. Sageli on 

ametnike tööülesannete reguleerimiseks loodud ametijuhendid pealiskaudsed või teistest 

allikatest kopeeritud. Tööülesannete kirjalikku edastamist esineb suhteliselt harva ning 

selle tulemusena langeb süü täitmata ülesandest enamasti korralduse täitjale mitte selle 

andjale (Ginter 2005: 85). 

Arengukava prioriteetidega mittearvestamine, selle puudumine või uuendamisnõude 

eiramine seadusandlusest tulenevaid sanktsioone kaasa ei too. Küll aga võivad eelpool 

toodud puudused omavalitsust negatiivselt mõjutada laenude ja projektirahade taotlemist. 

Samas on avaldatud seisukohta, et arengukavaga seonduvad tegemata jätmised viitavad 

volikogu tegutsemisvõimetusele ja selle liikmete lugupidamatuse avaldusena nende valijate 

vastu (Noorkõiv 2002: 68-69). 
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1.6. Strateegiline juhtimine avalikus sektoris 
 

Strateegilise juhtimise eesmärk on efektiivne protsesside juhtimine ehk tulevikku 

arvestavate strateegiate koostamine ja nende elluviimine, selle juhtimisprotsessi käigus 

määratakse planeeritavate tegevuste eesmärgid ja prioriteedid, kohaldutakse juhtimisel 

väliskeskkonna ootustele ja ühildatakse igapäevane juhtimine strateegiliste eesmärkide 

saavutamisega. Strateegiline juhtimine toimub makrotasandil läbi planeerimise, 

organiseerimise, mehitamise ja vahetu juhtimise, selle kaudu kujuneb üldine suund, millest 

lähtuda igapäevase töö korraldamisel ja üksikprojektide elluviimisel (Aru 2001). 

Thomas P. DiNapoli on strateegilise planeerimise mõiste avamisel loonud paralleeli 

igapäevaeluga. Strateegilise planeerimise osas eraelus on heaks näiteks pensionifondi 

planeerimine ja laste kõrgkooli saatmine - need tegevused eeldavad pikaajalist, mitme 

aasta pikkust eesmärgistatud tegevuskava loomist kindla eesmärgi saavutamiseks 

(DiNapoli 2003). 

Strateegilise planeerimise rakendamise vajalikkus kohaliku arengu tagamisel tuleneb 

järjest kiiremini muutuvatest oludest seoses suureneva arvu riskide, eesmärkide ja 

ülesannete ning uudsete lahendustega. Tänaste otsuste üha suurenev mõju tulevikule ja 

otsustamiseks võimaldatava ajalise ressursi vähenemine tingivad vajaduse strateegilise 

kavandamise kasutamiseks (Noorkõiv 2002: 15). 

Eesti valdades ja linnades algab otsustusprotsess üldjuhul kaebustest või ettepanekutest, 

mitte info kogumisest ja töö planeerimisest. Enamasti kaasneb sellega ka vajadus koguda 

lisainformatsiooni, mis on ajamahukas ning põhjustab viivitusi otsuste vastuvõtmisel. 

Seoses sellega, et tegevuste planeerimisele pööratav tähelepanu on suhteliselt vähene, 

puuduvad ka vastuvõetud otsustes fikseeritud tähtajad ja isikud kes vastutavad täitmise ja 

kontrolli eest. Täitmise kontrolliks on enamasti ainult küsimustele, arupärimistele ja 

kaebustele vastamine ning tagasisidet ei planeerita (Ginter 2005: 86). 

Strateegiline juhtimine on süstemaatiline protsess, mille kaudu tehakse kindlaks kohaliku 

omavalitsuse olemasolu põhjused, kelle huvisid see teenib, missugused on selle poolt 

osutatavatest teenustest tulenevad hüved ja omavalitsuse juhtide visioon kodanike parimast 

võimalikust teenindamisest (DiNapoli 2003). 

Strateegilise juhtimise protsess avalikus sektoris koosneb kaheksast komponendist: 
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1) olukorra analüüsist, 

2) organisatsiooni visiooni ning missiooni sõnastamisest ja tegevuseesmärkide 

püstitamisest, 

3) strateegiliste kavade koostamisest eesmärkide saavutamiseks, kus määratletakse 

rakendatavad meetmed ning tegevuse hindamise kriteeriumid, 

4) inim- ja raharessursside planeerimisest eesmärkide saavutamiseks, 

5) strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajaliku tegevuskava ja täitjate 

kokkuleppimises; 

6) avalikkuse teavitamisest strateegilistest tegevussuundadest, 

7) kava elluviimisest ning elluviimise regulaarsest kontrollist, 

8) saavutatud tulemuste hindamisest. Hindamise tulemused on aluseks järgmiste 

strateegiliste kavade koostamisele (Aru 2001). 

Strateegilise planeerimise meeskonna komplekteerimisel on selle võtmeisikuteks vastutav 

tegevjuht, eelarve eest vastutav ametnik, volikogu liikmed, valdkondade esindajad, 

põhiliste osakondade ametnikud, juriidiline nõustaja ja huvirühmade esindajad. Pärast 

meeskonna struktuuri paikapanekut on vajalik välja selgitada, kui palju inimesi on vaja 

kaasata, kui palju avalikku sekkumist soovitakse ning kindlustada arusaam, et tulemusteni 

jõudmiseks on vajalik pikaajaline pühendumus (DiNapoli 2003). 

Strateegilisel juhtimisel järgitakse organisatsiooni juhtimisel strateegilist perspektiivi ja 

võimaldatakse ka esialgsete plaanide muutmist, et need oleksid kooskõlas organisatsiooni 

põhieesmärkidega ning võimaldaksid teiste administratiivsest mehhanismide käivitamist. 

Kogu protsessi käigus toimub ressursside optimaalse kasutamise, tulemuste taseme ning 

tähtaegade pidev jälgimine. Strateegilise juhtimise kõige olulisemaks osaks on 

planeerimine, see on jaotatud strateegilsteks kavadeks ehk 5-10 aasta eesmärkide 

planeerimiseks, keskpika perioodi kavadeks ehk kuni 4 aasta taktikalisteks plaanideks, mis 

on lühemajalised suunitlusega inimestele ja tegevustele ning lühiajalisteks plaanideks 

kestvusega kuni 1 aasta. Strateegilised kavad koostab tippjuhtkond, keskpika perioodi 

kavad viivad ellu keskastme juhid ja lühiajaliste plaanide eest vastutavad esmatasandi 

juhid (Aru 2001). 

Avaliku sektori strateegilised kavad on eelkõige ühiskondlik kokkulepe, kuidas mingeid 

eesmärke saavutada. Avaliku sektori strateegiline juhtimine eristub ärisektori omast selle 

poolest, et seal ei ole turumehhanisme, kaupade ja teenuste puhul ei ole võimalik arvestada 
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turuhindadega ning väga olulised on abstraktsed väärtused nagu ausus, õiglus ja 

usaldusväärsus (Ibid. 2001). 

Strateegilise juhtimise rakendamist avalikus sektoris raskendavad järgmised asjaolud: 

1) avaliku sektori organisatsioonid peavad arvestama kõikide ühiskonnagruppide 

huvidega; 

2) omavalitsuste juhtorganite valimistsüklid toetavad lühiajalistele eesmärkidele 

orienteeritust; 

3) otsustamisprotsessidele avaldavad suurt mõju huvigrupid; 

4) ajakirjanduse aktiivne huvi ebaõnnestumiste vastu, mis võib arengut pärssida 

tulenevalt riskide liigsest maandamisest; 

5) tegevuse tulemuslikkuse hindamise keerukus, sest arvestama peab ka sotsiaalse 

õigluse ja võimaluste võrdsusega. 

Eelpool toodust lähtuvalt nõuab strateegiline planeerimine väga põhjalikku ja läbimõeldud 

tegutsemist mille rakendamine võib osutuda väga keeruliseks (Aru 2001). 

Strateegilise kava koostamise etappideks on: 

1) programmeerimine – üldise suuna, prioriteetide ja eesmärkide väljaselgitamine; 

2) määratlemine – ideede edasiarendamine huvigruppidega konsulteerimise teel; 

3) kavandamine – väljavalitud ideede konkreetseteks tegevusteks vormistamine; 

4) ressursside planeerimine – strateegia elluviimise rahaliste vajaduste määratlemine 

(Aru 2001). 

Strateegilise juhtimise defineerimise seitse põhilist elementi: 

1) strateegiline initsiatiiv; 

2) tulemuslikkus; 

3) sisemine töökorraldus; 

4) juhid ja omanikud 

5) ressursid; 

6) ettevõtted; 

7) keskkond (Nag, Hambrick, Chen 2007: 935). 

Poliitilisel tasandil otsustatud valdkondade tegevussuunade ja probleemide 

lahendusmehhanismide ellu viimist võivad takistada sobimatus keskkonnaga või ka 

teostajate puudulikud teadmised ja oskused. Strateegiliste juhtimisvõtete kasutamine 



	

20	
	

eeldab aktiivset juhtimisstiili. Juhtkonna olulisemad ülesanded on seejuures 

väliskeskkonna tähelepanelik jälgimine ja taktikaliste ning igapäevaste otsuste tegemisel 

organisatsiooni strateegiliste eesmärkide järgimine. Olulisel kohal on juhi oskus alluvaid 

tööle rakendada ja olla eestvedaja, kes paneb meeskonna ühiste eesmärkide nimel 

tegutsema. Strateegiline juhtimine ei toimi, kui organisatsiooni tippjuhid on passiivsed või 

üleliia poliitilised. Väga olulisel kohal on organisatsioonidevaheline koostöö, avalikus 

sektoris näiteks omavalitsuse koostöö mittetulundusühingute ja kodanikualgatuslike 

organisatsioonidega. Strateegilises juhtimises on olulisel kohal ressursside juhtimine, sest 

nende läbimõeldud kasutamine aitab suurel määral kaasa eesmärkide saavutamisele. 

Ressurssideks on finants- ja inimressursid ning füüsilised, organisatsioonilised ja tehnilised 

abinõud (Aru 2001).  

Juhtimine võib olla ka operatiivne. Operatiivse juhtimise korral arvestatakse ainult 

lühiajalist toimet, toetutakse senise tegevuse jätkumisele ja keskendutakse kitsastele ja 

konkreetsetele ülesannetele (Ginter 2005: 87). 

 

 

1.7. Haridusasutuste roll maapiirkondade arengus ja selle poliitilised 

mõjutajad  
 

Eestis on maa ja linn töö ja hariduse saamise osas tugevalt seotud ja maapiirkondade 

elanike sõltuvus linnadest väga suur. Maapiirkondade noorte oskuste ja teadmiste 

konkurentsivõime tekke eelduseks peetakse üldjuhul maalt linna õppima siirdumist, samas 

peetakse kohaliku haridussüsteemi esimesi astmeid perede piirkondadega – asulate ja 

valdadega – ühendajateks. Kohalike lasteaedade ja koolide olemasolu teeb piirkonna 

atraktiivseks sisserändajatele, kes eelistavad maapiirkonda linnale just selle väärtuste 

pärast – kogukond, looduslähedus, turvalisus jne. Sisserändajad on oluliseks osaks 

piirkonna inimeste arvu kasvule, mis omakorda aitab katta piirkonna ettevõtete 

tööjõuvajadusi (Maaelu... 2011: 81- 82).  

Kooliharidus on oluline, sest see genereerib kvalifitseeritud inimkapitali, mis on üks 

majanduskasvu olulisematest teguritest (Brint 1998: 90). 
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Kohalik omavalitsus saab hariduspoliitika osas lähtuda riiklikest prioriteetidest, mille 

tulemuseks on näiteks riiklikud investeeringud või kohalikest huvidest, millega kaasneb 

edu kohalikel valimistel. Keerulisem variant on kohalike elanike vajaduste ja huvide 

väljaselgitamine ning nende seostamine teiste piirkondade elanike vajaduste ja huvidega. 

Teise variandi teostamine on raskendatud, sest elanike vajaduste ja huvide 

väljaselgitamisega Eestis ei tegeleta ja puudub ka haridusstrateegia, seega ei ole kohalikul 

omavalitsusel oma vajadusi ja huve millegagi seostada. Kohalike omavalitsuste ees seisab 

valik, kas lähtuda lapsevanemate huvidest, mis eeldavad suuri kulutusi nende lastele või 

avalikest huvidest, mille eelistuseks on vanemateta lapsed ja ressursside võimalikult 

säästlik kasutus. Kooli juhtkond saab lähtuda, kas lapsevanemate või koolipidaja huvidest 

(Ginter 2005: 26-27). 
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2. TABIVERE VALLAVOLIKOGU TEGEVUS 

HARIDUSKESKKONNA ARENDAMISEL 
 

2.1. Metoodika 
 

Töö empiirilise osa uuritavaks objektiks on Tabivere vallavolikogu ja selle komisjonide 

tegevuse tulemuslikkus hariduskeskkonna arendamisel Tabivere vallas aastatel 2014-2016. 

Autor on püstitanud järgmised uurimisküsimused: millised Eesti kohalike omavalitsuste 

volikogude tegevuse tüüpilised kitsaskohad võivad avaldada mõju Tabivere vallavolikogu 

ja selle komisjonide töö tulemuslikkusele ning millisel määral lähtutakse vaatlusaluses 

organisatsioonis uuritava teema arendamisel arengukavadest ja strateegilise juhtimise 

etappidest. Uurimisküsimustele vastuste saamiseks teostatakse andmete analüüs.  

Analüüsi teostamisel tuginetakse volikogu tegevuse kitsaskohtade väljaselgitamiseks Jüri 

Ginteri teoreetilistele eeldustele ning uuritakse nende kaudu: 1) Tabivere vallavolikogu ja 

selle komisjonide vahelist info liikumist, 2) komisjonide töö põhjalikkust, 3) tähtaegade ja 

vastutajate fikseerimist, 4) süstemaatilist tegevuse aruandlust ja kontrolli. Arengukavadest 

lähtumist uuritakse läbi Tabivere valla arengukava selle kehtivas ja eelnenud versioonis 

püstitatud eesmärkide võrdlemise volikogu istungitel ja komisjonide koosolekutel 

käsitletud päevakorrapunktidega. Organisatsiooni tegevuste läbiviimise vastavust 

strateegilise juhtimise etappidele vaadeldakse tuginedes Heli Aru seisukohtadele. 

Analüüs viiakse läbi tuginedes teisestele allikatele, milleks antud töös on volikogu 

istungite protokollid, komisjonide koosolekute protokollid ja Tabivere valla arengukavad. 

Autor on täiendava info saamiseks läbi töötanud ka Tabivere valla haridusasutuste 

arengukavad ja valla eelarve ning põhimääruse. Protokollidest ja arengukavadest on 

käsitletud ainult hariduskeskkonna arendamisega seostatavaid andmeid perioodil 

01.01.2014-30.06.2016. Vastavalt Tabivere valla põhimäärusele avaldatakse volikogu 

istungite protokollid hiljemalt seitsmendal päeval pärast istungi toimumist ja volikogu 

komisjonide koosolekute protokollid hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast koosoleku 

toimumist. Nimetatud dokumendid on kättesaadavad valla kantseleis ja valla veebilehel 

dokumendiregistris, autor kasutab uurimise läbiviimiseks veebilehel asuvat 
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dokumendiregistrit. Autor eeldab, et kõik vaatluse all oleva perioodi protokollid on 

vastavalt valla põhimäärusele dokumendiregistrisse kantud. Teema ühtlustatud käsitlemise 

ja töö objektiivsuse tagamiseks arutelusid ja erinevaid seisukohti ei kajastata, eesmärk on 

seatud volikogu ja selle komisjonide tulemuste väljaselgitamisele.  

Kronoloogilises järjestuses kaldkirjas esitatud protokollidest on tsitaatidena välja toodud 

ainult käesoleva töö teemat puudutavad päevakorrapunktide sisu ja nende osas vastu 

võetud otsused. Parema jälgitavuse huvides on uuritavad dokumendid kodeeritud vastavalt 

seda käsitlenud komisjonile või volikogu täiskogule: VO – Tabivere vallavolikogu, VE – 

Tabivere vallavolikogu alatine Valla elu korraldamise komisjon, ME – Tabivere 

vallavolikogu alatine Majandus ja eelarvekomisjon. Nimetuste lühendite järel on välja 

toodud istungite ja koosolekute toimumise kordasid tähistavad numbrid. Tsitaate on mõnel 

üksikul juhul lühendatud ja jäetud välja teemasse mittepuutuv informatsioon, mis on 

asendatud punktiiriga. Protokollide sisude tsiteerimisel on seal kajastatud isikute nimed 

eemaldatud ja asendatud nende positsioonide- ja ametikohtade nimetustega. Analüüside 

sisu ja tulemused on välja toodud protokollide päevakorrapunktide otsustele järgnevates 

lõikudes. 

Andmete analüüsimisel lähtutakse kvalitatiivsest uurimisviisist. Töö baseerub koosolekute 

ja istungite protokollidel, selles ei arvestata uurija osalemisega uuritavas olukorras, millest 

tulenevalt on uuringutüübiks valitud juhtumiuuring (Laherand 2008: 73-86). 

Töökollektiivide praktiliste probleemide lahendamiseks ja sotsiaalse praktika paremaks 

mõistmiseks ning parandamiseks on võimalik kasutada ka tegevusuuringut, aga kuna see 

eeldab uurija osalemist uuritavas olukorras, siis ei ole selle  uuringu kasutamine antud töö 

mahtu ja spetsiifikat arvestades sobilik. Töö koostamisel ei ole kasutatud esmaseid allikaid 

(Laherand 2008: 133). 

Dokumentide sisuanalüüs viiakse läbi tuginedes teoreetilistest allikatest aluseks võetud 

märksõnadele. Analüüsi käigus kõrvutatakse uuritavate protokollide päevakorrapunkte ja 

nendega seotud otsuseid autori poolt koostatud teoreetilistel allikatel põhinevates tabelites 

välja toodud uurimise alustega (tabel 1, 2). Nimetatud tabelitest esimene (tabel 1) on 

koostatud võttes aluseks Jüri Ginteri teoreetilised seisukohad omavalitsuse volikogu 

töötulemusi mõjutavatest tegevustest. Teise tabeli (tabel 2) aluseks on Tabivere valla 

kehtiva ja sellele eelnenud arengukava hariduskeskkonna arendamisega seonduvad punktid 
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ning Heli Aru käsitlus strateegilise juhtimise etappidest. Analüüside sisu ja tulemused on 

välja toodud iga vaadeldava protokolli viimases kahes kaldkirjas esitatud lõigus, millest 

esimese sisu vastab tabelile 1 (dokumentide sisuanalüüsis tähisega T 1) ja teise sisu tabelile 

2 (dokumentide sisuanalüüsis tähisega T 2). Analüüsides käsitletakse vaadeldava 

päevakorrapunkti ja selle otsuse seost vastavalt tabelites toodud tegevuste järjestusele. Kui 

tabelis olev tegevus ei seostu analüüsitava protokolliga, siis seda analüüsis ei kajastata.  

Vaatluse all olevate dokumentide sisu kattumisel uurimise alustele (tabel 1, 2) vastavate 

tegevustega saab väita, et toimingud on vastavuses töö tulemuslikkuse saavutamise 

teoreetiliste eeldustega. Kui dokumentide sisus leidub mittevastavusi teoreetilistes allikates 

ja arengukavades tooduga, on võimalik selle põhjal tuvastada volikogu ja selle komisjonide 

töö tulemust negatiivselt mõjutavaid tunnuseid. Dokumentide sisuanalüüsi tulemusena 

selgitatakse välja võimalikud kitsaskohad Tabivere vallavolikogu ja selle komisjonide 

tegevuses, antakse hinnaguid ning teostatakse analüüs.. 

 

Tabel 1. Kohalike omavalitsuste volikogude töötulemust mõjutavad tegevused  

Uurimise alus Tegevus 
1. Volikogu ja selle komis-
jonide vahelise kommuni-
katsiooni korraldamine 

• volikogu suunab pikemat arutelu ja analüüsimist eeldavad 
teemad vastavale komisjonile 

• komisjon võtab küsimuse päevakorda omal algatusel 

2. Komisjonide töö 
põhjalikkus 

• komisjonid edastavad volikogule argumenteeritud ette-
panekud, mille põhjal on võimalik planeerida edasiseid 
tegevusi või vastu võtta otsuseid 

3. Tähtaegade ja vastutajate 
fikseerimine 

• tähtajad ja vastutajad fikseeritakse istungite ja koosolekute 
protokollides 

4. Süstemaatiline tegevuse 
aruandlus ja kontroll 

• tähtaegadest kinnipidamise ja tegevuste tulemuste kontrolli-
mine  
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Tabel 2. Arengukavad ja strateegilise juhtimise etapid 

Uurimise alus Tegevus 

1. Tabivere valla arenguka-
va aastateks 2005-2018 

• Tabivere Gümnaasiumi ventilatsioonisüsteemi väljaehitamine 
ja jõusaali korrastamine 

• J.V. Veski nimelise Maarja Põhikooli hoonete kompleksi 
kütte-, vee- ja ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja 
ümberehitus 

• J.V. Veski nimelise Maarja Põhikooli õpilaskodu arendamine 
ja säilitamine 

• Tabivere Lasteaia hoone kapitaalremondi teostamine – val-
gustuse vastavusse viimine kehtivate normidega, köögitehni-
ka uuendamine, lasteaia õueala väljaarendamine ja rühmade 
ruumide kapitaalremondi teostamine 

2. Tabivere valla arenguka-
va aastateks 2014-2025 
 
 

• Tabivere Gümnaasiumi (alates 2014. aasta sügisest Tabivere 
Põhikool) hoone (sh huvikool, köök-söökla) rekon-
strueerimine Euroopa Liidu fondide rahastuse abil 

• J.V. Veski nimelise Maarja Põhikooli hoone (sh õpilaskodu ja 
lasteaia rühma ruumid) rekonstrueerimine Euroopa Liidu 
fondide rahastuse abil 

• Tabivere Lasteaia ruumide rekonstrueerimine läbi Euroopa 
Liidu fondide ja riigipoolse rahastuse 

• haridusasutuste populariseerimine ja turundamine 
3. Strateegilise juhtimise 
etapid 

• planeeritavate tegevuste eesmärkide ja prioriteetide määrami-
ne 

• kohaldumine väliskeskkonna ootustele 
• igapäevase juhtimise seostamine strateegiliste eesmärkidega 

 

 

2.2. Tabivere valla arengukava 2014-2025 
 

Tabivere valla kehtiva arengukava koostamine algatati 15.10.2013.a Tabivere 

vallavolikogu istungil ja see kinnitati 29.09.2014. Arengukava koostamise eest määrati 

vastutavaks Tabivere vallavalitsus.  

Arengukava eesmärkidena on välja toodud Tabivere valla erinevate piirkondade ja 

eluvaldkondade tasakaalustatud arengu tagamine, mille tulemusena oodatakse elanike 

sotsiaalse ja majandusliku olukorra paranemist. Investeeringute teostamiseks ja valla 

arengu edasiviimiseks nähakse peamise võimalusena Euroopa Liidu toetusprogrammide 

rahastusi. Võrreldes eelmisega on käesolevast arengukavast välja võetud mitte-

perspektiivsed ülesanded. Teostamata tegevuste peamise põhjusena on välja toodud 

sõltuvus struktuurfondide rahastustest (Arengukava 2014: 3).  
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2014. a moodustati arengukava uuendamiseks järgmised töörühmad: 1) haldus, juhtimine 

ja eelarve, 2) majandus, 3) kultuur, sport, vaba aeg, 4) haridus, 5) sotsiaalne kaitse. 

Töörühmad käisid koos kokku kaheksal korral ning koosolekutest võttis osa kokku 101 

inimest. Koostati SWOT analüüs ning arutleti visiooni, missiooni ja strateegiliste 

eesmärkide ning tegevuste üle (Ibid.: 3). 

Arengukava uue redaktsiooni koostamisel uuendati hetkeolukorra kirjeldust, koostati 

SWOT analüüs, planeeriti tegevused aastani 2018, lisati eelarvestrateegia ja koostati 

tegevuskava. On välja toodud ka eelarveliste võimaluste vähenemisega arvestamine 

tulenevalt kahanevast rahvastikust ja huvirühmade kaasamine ning nende seisukohtadega 

arvestamine. Arengukava koostamise aluseks on Jõgevamaa arengustrateegia 2020+ 

(Arengukava 2014:  3). 

 

 

2.2.1. Tabivere valla iseloomustus arengukavas 

 

Tabivere valla üldpindala on 201 km2 ja see asub Jõgeva maakonnas piirnedes lõunast ja 

idast Tartu maakonnaga. Jõgeva maakonnas on Tabivere vallal ühine piir Puurmani-, 

Palamuse- ja Saare valdadega. Funktsionaalselt kuulub Tabivere vald paikkonda, mida 

iseloomustab orientatsioon Tartule. Tabivere kaugus Tartu linnast on 20 km, Jõgeva linnast 

29 km ja Tallinnast 170 km. Vahemaa Tabivere ja Tartu vahel on soodus igapäevaseks 

tööalaseks pendelrändeks. Silmas pidades meeldivat elukeskkonda (rahulik ja looduskaunis 

koht), saab Tabivere vald olla konkurentsivõimeline elukoht ka Tartust välja siirdujatele 

(Arengukava 2014: 4). 

Tabivere valla elanike arv on viimase kümne aasta jooskul stabiilselt langenud. 

Rahvaloenduse andmetel on alates 2003. kuni 2013. aastani Tabivere valla rahvaarv 

vähenenud 308 inimese võrra. Rahvaarvu vähenemise põhjused on sarnaselt kogu 

Jõgevamaale negatiivne loomulik iive ja väljaränne keskustesse ning välisriikidesse. 

Sisseränne tuleneb Tartu poolelt seoses linna läheduse ja valglinnastumisega (Arengukava 

2014: 9). 

Tabivere valla tugevamate külgedena nähakse soodsat asukohta Tartu linna läheduses ja 

hea taristu olemasolu. Oluline on nendest tulenev positiivne mõju tööhõivele ja 
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teenindusvõimaluste kättesaadavusele. Elanikkonna suurenemise teguritena nähakse 

linnaelanike huvi kasvu linnalähedaste maapiirkondade vastu ning kogu regiooni elanike 

ümberpaiknemist regiooni keskusesse ja selle lähialadele. Välja on toodud ka sobilikust 

looduskeskkonnast tingitud oluline puhkemajanduslik potentsiaal, mis on oluline nii 

ettevõtluse kui ka piirkonna kui elukoha atraktiivsuse seisukohalt. Tabivere valla 

tugevateks külgedeks on lisaks eelpool toodule ka arvestatava hulga tootmisettevõtete ja 

hea haridusvõrgu olemasolu (Arengukava 2014: 16).  

Tabivere valla nõrkade külgedena on välja toodud Tartu linna läheduse negatiivsed mõjud 

– linnakesksus põhjustab pendelrändest tingituna elanike võõrandumist kohalikust 

keskkonnast ja kohalike teenuste tarbimise vähenemist. Olulised argumendid on ka 

avalike- ja haridushoonete halb seisukord ning valla külastuskeskuste tugistruktuuride 

vähesus (Arengukava 2014: 17). 

Ohtudena on välja toodud jätkuv rahvastiku kahanemine, elanikkonna polariseerumine 

valla kahe suurema piirkonna vahel, aktiivsete inimeste pealekasvu vähesus, valla 

koolivõrgu ja sotsiaalsfääri teenuste konkureerimine Tartu linna vastavate valdkondadega 

(Ibid.: 17).  

Tabivere valla võimalustena nähakse regiooni kaugemate piirkondade inimeste liikumist 

lähemale Tartu linnale ning sellest tulenevat võimalikku tööealise elanikkonna suurenemist 

vallas. Olulise arenguvõimalusena käsitletakse Euroopa Liidu struktuurfondide vahendite 

rakendamist nii füüsilise elu- ja ettevõtluskeskkonna kvaliteedi tõstmiseks kui ka 

turismivaldkonna edasiarendamiseks eraettevõtjate poolt (Ibid.: 18). 

 

 

2.2.2. Tabivere valla haridusvaldkonna eesmärgid arengukavas 

 

Tabivere vallas tegutseb üks lasteaed nelja tavarühmaga Tabivere alevikus ja ühe 

liitrühmaga Maarja-Magdaleena külas. Välja on toodud asjaolu, et Maarja-Magdaleena 

liitrühma lasteaiakoha saamiseks oli arengukava koostamise hetkel järjekord. Üldharidust 

pakuvad Tabivere Põhikool asukohaga Tabivere alevikus ja J. V. Veski nimeline Maarja 

Põhikool asukohaga Maarja-Magdaleena külas. Koolide positiivsete külgedena tuuakse 

välja heal tasemel huvihariduse kättesaadavus. Negatiivse poolena nähakse asjaolu, et 
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koolimajad on renoveerimata ning nende ruumide kasutus ei ole optimaalne (Arengukava 

2014: 21). 

Olulisemate eesmärkidena on välja toodud haridusasutuste õpi- ja arengukeskkonna 

kaasajastamine ning maine parandamine, oma valla lastele õpilaskohtade tagamine, 

ruumide otstarbekam kasutamine, huvihariduse arendamine ja noorsootöö tõhustamine 

(Ibid.: 22). 

2015. ja 2016. aastateks planeeritud hariduskeskkonna arendamisega seonduvad tegevused 

Tabivere valla arengukavas:  

1. Tabivere Gümnaasiumi (alates 2014. aasta sügisest Tabivere Põhikool) hoone (sh 

huvikool, köök-söökla) rekonstrueerimine Euroopa Liidu fondide rahastuse abil, 

vastutajaks vallavalitsus ja kool; 

2. J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli hoone (sh õpilaskodu ja lasteaia rühma 

ruumid) rekonstrueerimine Euroopa Liidu fondide rahastuste abil, vastutajaks 

vallavalitsus ja kool; 

3. Tabivere Lasteaia ruumide rekonstrueerimine läbi Euroopa Liidu ja riigipoolsete 

rahastuste, vastutajaks vallavalitsus ja lasteaed; 

 

 

2.3. Hariduskeskkonna arendamise eesmärgid ja ülesanded Tabivere 

valla arengukavas aastateks 2005-2018 
 

Kehtivale arengukavale eelnenud versioonis olid hariduskeskkonna alaste eesmärkide ja 

ülesannete osas välja toodud järgnevad punktid: 

1. Tabivere Gümnaasiumi ventilatsioonisüsteemi väljaehitamine ja jõusaali 

korrastamine; 

2. J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli hoonete kompleksi kütte-, vee- ja 

ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja ümberehitus; 

3. Arendada ja säilitada J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli õpilaskodu; 

4. Teostada Tabivere Lasteaia hoone kapitaalremont – valgustuse vastavusse viimine 

kehtivate normidega, köögitehnika uuendamine, lasteaia õueala väljaarendamine, 

rühmaruumide kapitaalremontide teostamine (Arengukava 2010: 23). 
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2.4. Tabivere vallavolikogu 8. koosseisu ja selle alatiste komisjonide 

protokollide kokkuvõte hariduskeskkonna arendamisega seonduvatest 

küsimustest 
 

Vaatlusalusel perioodil vahemikus 01.01.2014-30.06.2016 toimusid Tabivere 13 liikmelise 

vallavolikogu istungid kokku 29 korral, millest hariduskeskkonna arendamisega 

seonduvaid küsimusi arutati 9 korral. Samal perioodil toimusid Tabivere vallavolikogu 

alatise Valla elu korraldamise komisjoni 10 koosolekut, millest hariduskeskkonna arengut 

puudutavaid küsimusi arutleti 3 korral ning Majandus- ja eelarvekomisjoni 15 koosolekut 

hariduskeskkonna arengu teemaliste aruteludega 6 korral. 

1. ME 1 Majandus- ja eelarvekomisjoni koosolek 23.01.2014 

Päevakorrapunkt: “Kuulati J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli direktori ülevaadet 

kooli hoone tegelikust olukorrast”. 

Otsus: “Ühehäälselt otsustati: 1) näha eelarve investeeringute osas ette rahaliste 

vahendite eraldamist J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli arhitektuurse põhiprojekti 

koostamiseks; 2) sisendi lähteülesande koostamiseks vallavalitsusele annavad Maarja 

Põhikooli direktor, Maarja Põhikooli õpilaskodu juhataja ja Tabivere Lasteaia direktor, 

dokumendi valmimise tähtaeg on 10. veebruar 2014 ja vastutab Maarja Põhikooli direktor 

“. 

T 1. Protokollis puudub märge, et teema on suunatud komisjonile volikogu poolt, sellest 

saab järeldada, et komisjon on küsimuse püstitanud omal algatusel. Komisjoni töö 

põhjalikkust hinnata ei saa, sest tegevus on algstaadiumis. Tähtajad ja vastutajad on 

fikseeritud. Tegevuse aruandluse ja kontrolli toimimist hinnata ei saa, sest see on 

käesoleval koosolekul algatatud. Seega tüüpilisi kitsaskohti tegevuses tabel 1 põhjal 

täheldada ei saa.  

T 2. Tegevus on vastavuses nii antud ajahetkel kehtinud kui ka uue planeeritava 

arengukavaga. Strateegilise juhtimise seisukohalt alustati planeeritavate tegevuste 

eesmärkide ja prioriteetide määramisega. Vastuolusid arengukavaga ja strateegilise 

juhtimise etappidega täheldada ei saa. 
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2. VO 1 Tabivere vallavolikogu istung 28.01.2014 

Päevakorrapunkt: “Näha eelarve investeeringute osas ette rahaliste vahendite eraldamist 

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli arhitektuurse põhiprojekti koostamiseks”.  

Otsus: “7 volikogu liiget on selle poolt, et on vajalik kindlaks teha investeeringute maht ja 

maksumus, 3 volikogu liiget on ettepaneku vastu”. 

T 1. Volikogu otsust võib käsitleda komisjoni algatatud küsimuse heakskiitmisena. 

Käesolevas tegevuse etapis ei saa anda hinnangut komisjoni töö põhjalikkusele. Tüüpilise 

kitsaskohana saab välja tuua asjaolu, et volikogu on ette näinud kohustuse investeeringute 

mahu ja maksumuse kindlakstegemiseks, aga protokollis puudub info tähtaegade ja 

vastutajate fikseerimisest. Sellest tulenevalt ei ole võimalik teostada kontrolli tegevuse 

täideviimise osas. 

T 2. Strateegilise juhtimise seisukohalt saab protokolli põhjal väita, et volikogu on 

komisjoni plaanidega täielikult nõustunud ning omapoolseid suuniseid ja seisukohti antud 

asjus tööplaani ei lisa. Jätkub töö planeeritavate tegevuste eesmärkide ja prioriteetidega. 

3. VE 1 Valla elu korraldamise komisjoni koosolek 25.02.2014 

Päevakorrapunkt: “Tabivere valla arenguvajadustest ja tegevussuundadest. Komisjoni 

esimees tegi kokkuvõtte eelnevalt elektrooniliselt saadetud ja vastatud küsimustiku 

punktidest. Esikohal maakonna tasemel kergliiklusteede võrgustiku rajamine ning valla 

tasemel J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli hoone renoveerimine koos lasteaia 

liitmisega. Täpsem nimekiri lisana”. 

Otsus: “Võtta informatsioon teadmiseks”. 

Väljavõte lisast: “Tabivere valla arenguvajadustest ja tegevussuundadest. Tabivere vald 

vajab avalike teenuste paremaks pakkumiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks, elu- ja 

ettevõtluskeskkonna arendamiseks ja turismi arenguks järgnevaid valla tähtsusega 

tegevusi:  

1 J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli hoone renoveerimine koos lasteaia liitmisega 

põhikooli juurde; 

2. Tabivere Gümnaasiumi hoone renoveerimine; 

3. Haridusasutuste kaasajastamine nii vormilt kui sisult; 
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4 .Tabivere Lasteaia renoveerimine; 

5. Munitsipaalhoonete rekonstrueerimine vähese energiakasutusega hooneteks; 

6. KOV ametnike juhtimis- ja haldusvõimekuse ning kompetentsi tõstmine ja arendamine”. 

Eelpool toodud pingerea kajastamisel ei toonud autor välja kogu dokumendi sisu, vaid 

ainult selle pealkirja ja töö teemat puudutavad punktid.” 

T 1. Protokollist ei järeldu, kas antud ülesande on püstitanud komisjon või volikogu. 

Puudub info küsitluse sihtgrupi suuruse ja valimi ning läbiviimise aja ja viisi, tähtaegade ja 

vastutajate kohta. Komisjoni töö kitsaskohtadena saab välja tuua puudused selle 

põhjalikkuses ning tähtaegade ja vastutajate fikseerimata jätmises, sellest tulenevalt ei ole 

võimalik tegevuse ja aruandluse kontrolli toimimine. 

T 2. Kuigi ka arengukava ja strateegilise juhtimise osas ei saa protokolli puuduliku 

informatsiooni tõttu järeldusi teha, saab küsimuse püstituse ajastatuse põhjal väita, et 

päevakorrapunkti eesmärgiks oli tõenäoliselt uue arengukava planeerimine. Sellele 

tuginedes on tegemist strateegilise juhtimise planeeritavate tegevuste eesmärkide ja 

prioriteetide määramise etapiga. 

4. VE 2 Valla elu korraldamise komisjoni koosolek 10.04.2014 

Päevakorrapunkt: “Töögrupid ja nende tegevuskavade arutelu. Maarja-põhikool-lasteaia 

projekt seisab. Ettepanek: Moodustada hariduskomisjon”. 

Otsus: “Hääletus: poolt: 11, vastu 0, erapooletuid 0. Gruppi kuuluvad kuus komisjoni 

liiget”. 

T 1. Protokoll ei sisalda infot, milliste töögruppide ja tegevuskavade teemal arutletakse. 

Tüüpilise kitsaskohana saab välja tuua tähtaegade ja vastutajate fikseerimata jätmise 

millest tulenevalt ei ole võimalik teostada tegevuse kontrolli ja aruandlust. 

T 2. Tegevus on vastuolus tollel ajahetkel kehtinud arengukavaga, aga on kooskõlas uue 

veel kinnitamata versiooniga. Strateegilise juhtimise seisukohalt on tegemist planeeritavate 

tegevuste eesmärkide ja prioriteetide määramisega. 

5. VO 2 Tabivere vallavolikogu istung 22.04.2014 
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Päevakorrapunkt: “Laenu võtmine. Vallavanem teeb ettepaneku võtta Tabivere vallale 

2014. aasta investeeringuteks laenu kogumahus kuni 100 000 (ükssada tuhat) eurot, 

tagasimakse tähtajaga 10 aastat. Laenu arvelt on planeeritud järgmised tegevused: 

investeeringud haridusasutustesse, omaosalus Tabivere Sotsiaalkeskuse vee- ja 

küttesüsteemide renoveerimisprojektile, ...”. 

Otsus: “Võtta vastu otsus nr. 39 Laenu võtmine”. 

T 1. Tüüpiliste kitsaskohtadena saab välja tuua asjaolud, et volikogu ei ole antud küsimust 

suunanud komisjonidele arutamiseks ega käsitlenud seda oma eelnevatel 2014. aastal 

toimuvatel istungitel, puudub info tähtaegade ja vastutajate kokku leppimisest. Tegevuse 

aruandlust ja kontrolli ei ole võimalik teostada. 

T 2. Tegevus on kooskõlas nii kehtiva kui ka uue veel kinnitamata arengukava versiooniga. 

Strateegilise juhtimise etappidega on tegevus vastuolus – protokollist ei lähtu, millistel 

alustel määrati laenatava summa suurus ning kuidas see jaotub – planeeritavate tegevuste 

eesmärkide ja prioriteetide määramine on toimunud puudulikult.  

Päevakorrapunkt: “Investeeringute prioriteetsus. Prioriteetseks seada haridus- ja 

sotsiaalasutused (hooldekodu). Volikogu esimees teeb ettepaneku panna paika 

investeeringute prioriteetsus valla koolide, lasteaia ja hooldekodu täielikul renoveerimisel 

(sh hoonete põhiprojektide koostamine). Abivallavanem esitab vallavalitsuse koostatud 

hinnangulised (netopinna 700 eurot/m2 alusel) arvutuslikud 3 hoone täieliku renoveerimise 

osas. Vastavalt sellele oleksid hinnanguliselt rekonstrueerimisprojekti hinnad järgmised: 

J.V. Veski nimeline Maarja Põhikool 2 miljonit eurot, Tabivere Gümnaasium 3,8 miljonit 

eurot, Tabivere Lasteaed (terve hoone) 1,6 miljonit eurot”. 

Otsus: “Seada prioriteetseks investeeringud haridus- ja sotsiaalasutustesse (hooldekodu). 

Abivallavanem koostab hanke J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli, Tabivere 

Gümnaasiumi ja Tabivere Lasteaia (terve hoone) projekti koostamiseks”. 

T 1. Kitsaskohtadena saab välja tuua asjaolud, et investeeringute prioriteetsuse arutelu ei 

kajastu komisjonide istungite protokollides ja volikogu ei ole kindlaks määranud tegevuse 

teostamise tähtaega. Vastutajaks on määratud abivallavanem ja kuna tähtaegasid 

fikseeritud ei ole siis on tegevuse üle kontrolli teostamine raskendatud. 
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T 2. Planeeritav tegevus on kooskõlas arengukava uue versiooniga, aga mitte antud hetkel 

kehtiva redaktsiooniga. Strateegilise juhtimise seisukohalt ja eelnevatele komisjonide 

koosolekute ja volikogu istungite protokollidele tuginedes saab väita, et tegevuse 

kavandamine on puudulik ning kogu vastutus tegevuse täideviimise eest pannakse 

abivallavanemale. 

6. ME 2 Majandus- ja eelarvekomisjoni koosolek 07.05.2014 

Päevakorrapunkt: “Arengukava tegevuskavas kindlasti kirjeldada, et Maarja-

Magdaleenasse tuleb kaks lasteaia rühma. Kusjuures tagatud oleks ka sõimeealiste 

vastuvõtt kohapeal”. 

Otsus: “Arengukavaga seotud ettepanekud saadab komisjoni esimees valla elu 

korraldamise komisjonile, kes on antud teemal juhtkomisjon”. 

T 1. Protokollis puudub märge teema suunamisest komisjonile volikogu poolt – saab 

järeldada, et komisjon on küsimuse püstitanud omal algatusel. Kitsaskohtadena saab välja 

tuua järgmised asjaolud: protokoll ei sisalda informatsiooni, millest saaks järeldada 

tegevuse põhjalikku planeerimist ning teisele komisjonile suunatava ettepaneku 

argumenteeritust. Ettepanekute edastamise eest vastutab komisjoni esimees ja kuna 

tähtaegasid fikseeritud ei ole siis on tegevuse üle kontrolli teostamine raskendatud. 

T 2. Planeeritav tegevus on kooskõlas arengukava uue versiooniga, aga mitte antud hetkel 

kehtiva redaktsiooniga. Strateegilise juhtimise etappide osas ei ole võimalik seisukohta 

võtta, sest protokollis ei ole informatsiooni arutletava päevakorrapunkti algandmete kohta. 

7. VE 3 Valla elu korraldamise komisjoni koosolek 08.05.2014 

Päevakorrapunkt: “Tabivere valla arengukava aastani 2025. Valla elu korraldamise 

komisjoni poolsed ettepanekud on ära toodud LISA 1 arengukava doc laiendiga failis”. 

Väljavõte lisast: “Soovitame paragrahvis 5.1. HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ lahti 

seletada haridusasutuste reaalne hetkeolukord. Millised on konkreetsed plaanid 

saavutamaks tegevuskavas kirja pandud prioriteetseid eesmärke? Milleks on äärmiselt 

vajalik renoveerida Tabivere ja Maarja-Magdaleena kooli ja lasteaia hooned? Leiame, et 

sellised põhjalikud selgitused on olulised maine kujundamise elemendid”. 
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T 1. Protokollist ei selgu, kellele komisjon eelpool loetletud ettepanekud esitab. 

Kitsaskohana saab välja tuua puuduse komisjoni töö põhjalikkuse osas, sest sisulisi 

ettepanekuid antud teema osas tehtud ei ole. Tähtaegade ja vastutajate fikseerimist ning 

tegevuse kontrolli teostamist antud päevakorrapunkt ei eelda. 

T 2. Tegevus on kooskõlas arengukavaga ning strateegilise juhtimise etappide osas 

määratakse eesmärke ja prioriteete. 

Päevakorrapunkt: “Hariduse töörühma kokkuvõte kokkusaamisest Maarja-Magdaleena 

Põhikooli ja Tabivere valla esindajatega. Komisjoni liige tegi lühitutvustuse sellest, 

millega puututi kokku kohtumisel mõlema poole esindajatega. Arutleti selle üle, mis võiks 

lisana raportisse minna. Hariduse töögrupp valmistab raportit ja saadab komisjoni 

liikmetele tutvumiseks. Kui raport kinnitub edastatakse see volikogule”. 

T 1. Protokollis mainitud raportit valla dokumendiregistris ei ole. Puudub info tähtaegade 

kokkuleppimisest – tegevuse kontrolli teostamise võimalused on piiratud. Edasise 

tegevusena on määratud dokumendi edastamine volikogule, tegevus korrektne. 

T 2. Planeeritav tegevus on kooskõlas arengukava uue versiooniga, aga mitte antud hetkel 

kehtiva redaktsiooniga. Strateegilise juhtimise etappide osas ei ole võimalik seisukohta 

võtta, sest kõnealuse raporti sisu ei ole kättesaadav. 

8. VO 3 Tabivere vallavolikogu istung 20.05.2014 

Päevakorrapunkt: “Abivallavanem annab ülevaate Tabivere Gümnaasiumi, J. V. Veski 

nimelise Maarja Põhikooli ja Tabivere Sotsiaalkeskus-lasteaia hoone maksumusest 

eskiisile, eelprojektile ja põhiprojektile (lisatud protokollile). Volikogu esimees paneb 

hääletusele kõikide hoonete eelprojektide koostamise. Hääletatakse, poolt 10 volikogu 

liiget ja 1 vastu. Moodustati projekteerimismeeskonna töörühm koosseisus 6 volikogu liiget 

ja abivallavanem ning valla ehitusnõunik”. 

Otsus: “Võtta informatsioon teadmiseks”. 

T 1. Protokollis mainitud projekteerimise maksumuste alast infot sisaldavat dokumenti 

dokumendiregistris ei ole. Puudustena saab välja tuua asjaolu, et käsitletavat küsimust ei 

ole suunatud volikogu alatistesse komisjonidesse eelnevaks seisukoha saamiseks ning jääb 

selgusetuks tegevuste järjestatus – esmalt tegeletakse projekteerimise maksumuse 
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väljaselgitamisega ning seejärel hakatakse arutama, mida ja kuidas projekteerida. 

Protokollis ei ole fikseeritud vastutajaid ja tähtaegasid – tegevuse kontrolli teostamise 

võimalused on piiratud. 

T 2. Tegevused ei ole kajastatud antud ajahetkel kehtivas arengukavas, aga on olulised uue 

arengukava koostamise seisukohalt. Strateegilise juhtimise seisukohalt saab väita, et 

tegemist on planeerimise ja prioriteetide määramisega etapiga. Positiivse argumendina 

võib välja tuua asjaolu, et projekteerimismeeskonna töörühma kaasati ehitusalase 

eksperdina ka valla ehitusnõunik. 

9. VO 4 Tabivere vallavolikogu istung 17.06.2014 

Päevakorrapunkt: “Töörühma ettepanekute arutelu ja ettevalmistus projekteerimise 

riigihanke korraldamiseks”. Abivallavanem kannab ette haridushoonete küsimustes loodud 

töörühma ettepanekud edasiseks kaalumiseks vastavalt 05.06.2014 koostatud protokollile: 

1. Tabivere lasteaia ja Tabivere kooli liitmine lasteaia üleviimisega koolimajja ning 

tekkiva lasteaed-põhikooli hoone rekonstrueerimine.  

2. Tabivere Hooldekodu laiendamine ja renoveerimine praeguses asukohas – Tuuliku 

11 hoones. 

3. Tabivere Vallavalitsuse ja Tabivere raamatukogu asukoht jätta samaks. 

4. J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli osas toetati väljakujunenud seisukohta – 

põhikooli ja lasteaia ning õpilaskodu ühistoimimine. 

Otsus: “Võtta informatsioon teadmiseks. Lisada töörühma haridusasutuste direktorid, 

Sotsiaalkeskuse juhataja, hoolekogude esimehed ja kaks volikogu liiget. Arvata töörühmast 

välja üks volikogu liige”. 

T 1. Protokollist saab järeldada, et volikogu on antud küsimuse suunanud komisjonile 

tagasi edasiseks menetlemiseks ning kaasanud arutelusse täiendavaid asjasse puutuvaid 

isikuid. Eelpool toodu viitab organisatsioonisisese kommunikatsiooni toimimisele. 

Puudusena saab välja tuua vastutajate ja tähtaegade fikseerimata jätmise millest tingituna 

on tegevuse üle kontrolli teostamise võimalused piiratud. 

T 2. Antud küsimuse vastavus arengukava ja strateegilise juhtimise etappidega on 

kirjeldatud eelmistes punktides.  

10. VO 5 Tabivere vallavolikogu istung 21.08.2014 
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Päevakorrapunkt: “Haridusasutuste töögrupi ettekanne. Abivallavanem edastab 

volikogule kaalumiseks haridusasutuste töögrupi kolm ettepanekut: 

1. Tellida valla mõlema kooli hoonetele ehitise ekspertiis hoonete konstruktsioonide 

hindamiseks. 

2. Tellida J. V. Veski nimelisele Maarja Põhikoolile eskiislahendus kooli poolt 

esitatud visiooni põhjal (kool ja lasteaed ühes hoones). 

3. Joonistada üles Tabivere Põhikooli ruumide kasutus ja saada Haridus- ja 

Teadusministeeriumilt hinnang ruumivajaduse osas.  

Hääletatakse. Kõik 6 istungil viibinud volikogu liiget on haridusasutuste töögrupi 

ettepanekutega nõus”. 

Otsus: “Võtta informatsioon teadmiseks ja nõustuti esitatud ettepanekutega”. 

T 1. Volikogule otsustamiseks edastatud ettepanek on argumenteeritud ja loogiline. 

Tähtaegasid ja vastutajaid puudutavat infot protokoll ei sisalda.  

T 2. Antud küsimuse vastavus arengukava ja strateegilise juhtimise etappidega on 

kirjeldatud eelmistes punktides.  

11. ME 3 Majandus- ja eelarvekomisjoni koosolek 22.09.2014 

Päevakorrapunkt: “Kaks komisjoni liiget tegid ettepaneku, et Tabivere Vallavara koostaks 

tabeli, kus detailselt kirjas, millises seisukorras hooned on. Komisjoni esimees selgitas, et 

koos eelarve menetlemisega jaanuar-veebruar koostas Tabivere Vallavara juhataja 

ülevaate, kuid see oli üsna üldine”. 

Otsus: “Üks ettepaneku teinud komisjoni liikmetest koostab tabeli põhja, mille vaatame üle 

järgmisel komisjoni istungil”. 

T 1. Volikogu ja selle komisjonide vahelise kommunikatsiooni korraldamise osas saab 

täheldada ebakõlasid – antud küsimust on haridushoonete osas juba volikogus ja selle poolt 

loodud ajutises komisjonis käsitletud, aga Majandus- ja eelarvekomisjoni protokoll selles 

osas infot ei sisalda. Vastutajad ja tähtajad on fikseeritud ning sellega tegevuse aruandlus 

ja kontroll tagatud. 
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T 2. Algatatud tegevus on kooskõlas nii kehtiva kui ka eelneva arengukavaga. Strateegilse 

juhtimise osas on tegemist eesmärkide ja prioriteetide määramisega.  

12. VO 6 Tabivere vallavolikogu istung 29.09.2014 

Päevakorrapunkt: “Jooksvad küsimused. Vallavanem annab teada, et haridusasutuste 

projekteerimiseks mõeldud raha on veel kasutamata, kuid töörühm töötab aktiivselt”. 

Tegemist on eelpool käsitletud küsimust puudutava täiendava informatsiooniga.  

13. ME 4 Majandus- ja eelarvekomisjoni koosolek 09.10.2014 

Päevakorrapunkt: “Komisjoni liikmed tuletasid meelde soovi saada vallavarade seisundist 

detailsemat auditit Tabivere Vallavara juhatajalt. Komisjoni esimees tuletas meelde, et 

komisjoni liige lubas saata detailsuse tagamiseks ja ülesande ühtseks arusaamiseks 

komisjoni liikmetele tabeli põhja. Üks komisjoni liige arvas, et nädalast piisab sellise info 

moodustamiseks”. 

Otsus: “Komisjoni esimees tegi ettepaneku, et detailset tabelit oodatakse Tabivere 

Vallavaralt 5. novembriks. Kaheksa poolt”. 

T 1. Tähtajad ja vastutajad on fikseeritud ning sellega tegevuse kontroll tagatud. Kõnealust 

dokumenti valla dokumendiregistris ei leidu. Edaspidistes aruteludes teemat ei mainita. 

Hoolimata tähtaegade ja vastutajate määramisest ei ole planeeritut ellu viidud. Planeeritud 

tegevuse teostamine on teadmata põhjusel katkenud. 

T 2. Arengukava ja strateegilise juhtimisega seonduv on kirjeldatud eelmises punktis. 

14. ME 5 Majandus- ja eelarvekomisjoni koosolek 28.05.2015 

Päevakorrapunkt: “Investeeringud. Vallavanem tutvustas 2014. aastal laenuvahenditest 

planeeritud investeeringuid, selgitas mõnede nihkumist 2015. aastasse ning tutvustas 2015. 

aasta investeeringute elluviimise seisu. Samuti kirjeldas investeeringuid, millele on plaanis 

fondidest toetust taotleda ning vastvalminud kütteanalüüsi J. V. Veski nimelise Maarja 

Põhikooli osas”. 

Päevakorrapunkt: “Vallavanem tutvustas küttesüsteemide analüüsi J. V. Veski nimelises 

Maarja Põhikoolis. Parimana toodi välja maaküte”. 
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Otsus: “Projekteerimise hanke väljakuulutamisel lähtuda maakütte valikust. Poolt 7 

komisjoni liiget. Üks komisjoni liige jäi erapooletuks”. 

T 1. Päevakorrapunktide sisu ei ole käsitletud varasematel volikogu istungitel ja 

komisjonide koosolekutel. Vastutajad ja tähtaegasid fikseeritud ei ole – tegevuse 

kontrollimise võimalused on piiratud. 

T 2. Tegevus on kooskõlas arengukavaga, aga kuna terviklahenduse kujundamine on alles 

planeerimisfaasis, siis on kaheldav käsitletava küsimuse kattumine strateegilise juhtimise 

etappidega. 

15. VO 7 Tabivere vallavolikogu istung 29.10.2015 

Päevakorrapunkt: “Haridushoonete töörühma ettepanek Tuuliku tn 11 hoone 

projekteerimiseks ja kasutuseks tulevikus. Tabivere vallavanem andis teada, et 

haridushoonete töörühma ettepanek oli, et hoone ühte tiiba hooldekodu ja teise lasteaed. 

Vallavalitsus toetab ettepanekut. Perearstipunkt jääb alles. Tabivere vallavolikogu esimees 

tegi ettepaneku kinnitada haridushoonete töörühma ettepanek. Hääletati: 10 volikogu 

liiget ettepaneku poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud”. 

Otsus: “Võtta informatsioon teadmiseks”. 

T 1. Puudub informatsioon edasistest tegevustest ning tähtaegade ja vastutajate 

kokkuleppimisest. Tegevuse aruandluse ja kontrolli võimalusi ei ole võimalik kontrollida 

kuna edasised tegevused ei ole teada. 

T 2. Tegevus on kooskõlas arengukavaga ja strateegilise juhtimise etappidega. 

Päevakorrapunkt: “Jooksvad küsimused. Vallavanem: 1,5-3 aastaste laste hoiurühma 

loomine Maarja-Magdaleena külla, 12 kohta, rühm mahub lasteaia ruumidesse. 

Sooviavaldusi on laekunud juba 10”. 

Protokolli sisu jääb arusaamatuks ning seetõttu ei ole seda võimalik analüüsis kasutada. 

16. ME 6 Majandus- ja eelarvekomisjoni koosolek 20.01.2016 

Päevakorrapunkt: “Eelarve. Komisjoni liige tegi ettepaneku suurendada laenu 20 000 

euro võrra J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli küttesüsteemi rekonstrueerimiseks. 
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Põhjus olukorras, et küttesüsteemi eksperthinnangus on aluseks võetud osaliselt valed 

algandmed ja seetõttu võib vaja minna tunduvalt võimsamat kütteagregaati”. 

Otsus: “Hääletati, poolt 7 liiget”. 

T 1, T 2. Tegemist on eelpool käsitletud küsimust puudutava täiendava informatsiooniga. 

Otsuse tegemise tagamaade (nt tuginemine ekspertarvamustele) kohta info puudub. 

17. VO 8 Tabivere vallavolikogu istung 21.04.2016 

Päevakorrapunkt: “Jooksvad küsimused. Vallavanem –haridushoonete töörühm, Tuuliku 

11 hoonest. Volikogu esimees – on vaja teada mis on ümbertõstmise hind (lasteaia ja 

hooldekodu). Väliala ja elektriliinid”. 

T 1, T 2. Tegemist on eelpool käsitletud küsimust puudutava täiendava informatsiooniga.  

18. VO 9 Tabivere vallavolikogu istung 30.06.2016 

Päevakorrapunkt: “Tuuliku 11 hoone projekteerimisest. Vallavanem tutvustas volikogule 

haridushoonete töörühma tööd ja ettepanekuid seoses Tuuliku 11 hoone 

rekonstrueerimisega”. 

Otsus: “Tabivere vallavolikogu esimees andis vallavalitsusele ülesandeks volikogule arvud 

esitada”. 

T 1, T 2. Tegemist on eelpool käsitletud küsimust puudutava täiendava informatsiooniga. 

Haridushoonete töörühma ettepanekute sisu protokoll ei sisalda.  

 

 

2.4.1. Kohalike omavalitsuste esindusorganitele omaste kitsaskohtade väljatoomine 

Tabivere vallavolikogu ja selle alatiste komisjonide töös 

 

Lähtudes Tabivere vallavolikogu ja selle alatiste komisjonide koosolekute protokollidest, 

püstitatud uurimisküsimusest kohalike omavalitsuste esindusorganitele omastest 

probleemidest ja töö teoreetilistest alustest saab eelpool toodud protokollide sisuanalüüsi 

põhjal väita järgnevat.  
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Tabivere vallavolikogu ja selle komisjonide koostöös võib leida mitmeid kattumisi Jüri 

Ginteri poolt välja toodud võimalike kitsaskohtade osas. Enamikest protokollidest ei selgu, 

millised ülesanded on volikogu poolt komisjonidele täitmiseks määratud ja milliste 

punktide arutamise on need ise endale kohustuseks võtnud, samuti puudub valdavas osas 

info tegevuste tähtaegade ja täitjate kokkuleppimise kohta. Sellest järeldub, et volikogu ja 

komisjonide koostöö parema toimimise eesmärgil oleks mõistlik kokku leppida ja 

kirjalikult fikseerida konkreetsem tegevuste läbiviimise reeglistik. 

Tegevuste läbiviimise reeglistiku ja tööplaani puudumine seab ohtu arengukavast 

tulenevate eesmärkide täitmise ning annab volikogule ja komisjonidele võimaluse eelistada 

arengukavale nendele olulistena tunduvate probleemide käsitlemist. Ebaselgus tööplaani ja 

tegevuste teostamise tähtaegade osas viitab ka süstemaatilise tegevuse aruandluse ja -

kontrolli puudumisele. Antud väidet toetab ka tõsiasi, et mitmed püstitatud ülesanded on 

jäänud täitmata.  

 

 

2.4.2. Tabivere valla arengukavas sätestatud tegevuste teostamine volikogus ja 

komisjonides 

 

Tabivere valla arengukava strateegiliste eesmärkide osas on esimesena välja toodud 

hariduse ja noorsootöö edendamine läbi kaasaegsete tingimuste ja turvalise keskkonna 

loomise. SWOT analüüsi võimaluste osas on esimeseks punktiks haridusasutuste 

renoveerimine ja kaasajastamine. Tuginedes Maaelu arengu aruande ning Steven Brinti 

seisukohtadele kohaliku haridusvõrgu olulisusest ja selle mõjust kogu piirkonna arengule 

on eelpool toodud arengukava põhieesmärk õigesti püstitatud.  

Hariduskeskkonna arendamise ja sellega seotud investeeringute täideviimise eest on 

arengukavas vastutavateks osapoolteks märgitud Tabivere vallavalitsus ja haridusasutused. 

Vallavolikogu ja selle komisjonide osalus nimetatud tegevustes on seetõttu arengukava 

mõistes ebaselge. Lähtuvalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ei ole volikogu ja 

selle komisjonide tegevus antud valdkonnas seadusandlikult reguleeritud. Samas, tuginedes 

Jüri Ginteri arvamusele, peaks oluliste valikute langetamisel rahva esindusorgan siiski 

sekkuma. Piir volikogu ja selle täitevorgani vallavalitsuse kohustuste vahel strateegiliste 

valikute kujundamise osas on hägune. Antud olukorras on volikogu kohustuseks leida 
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parim võimalik lahendus omavalitsuse arengu tagamiseks. Arengukavas toodud kohustuste 

jaotus on küll juriidiliselt korrektne, aga volikogu ja selle komisjonide ülesannete 

fikseerimine oleks töö autori arvates paremate tulemuste saavutamiseks väga oluline. 

Vastavalt Rivo Noorkõivu käsitlusele arengukava koostamisest ja selle rakendamisest võib 

Tabivere valla osas täheldada passiivse suuna eelistamist. Arengukava haridusasutustega 

seonduvate tegevuste rahastamise allikaks on põhiliselt märgitud Euroopa Liidu 

struktuurfondide toetused, mis viitab passiivse suuna tunnusele ehk abi ootamisele 

väljastpoolt. Seega võib lähtuvalt kirjeldatud teooriast väita, et senise tegevuskava 

jätkamisel on tõenäoline, et suureneb Tabivere valla sõltuvus riiklikest dotatsioonidest ning 

teistest välisteguritest. 

Analüüsides Tabivere vallavolikogu ja selle alatiste komisjonide protokolle ning 

kõrvutades neid arengukava sisuga saab analüüsi alguses ja töö esimeses pooles välja 

toodud teoreetilistele argumentidele tuginedes väita järgmist: Tabivere vallavolikogu ja 

selle komisjonid on oma töös valdavalt lähtunud valla arengukavast. Arengukavast on 

võimalik järeldada selle sisu seoseid tegelike võimalike tulude saamise ehk laenude ja 

toetuste taotlemisega. Lähtuvalt asjaolust, et kõik olulised tegevused planeeritakse 

rahastada läbi Euroopa Liidu struktuurfondide ning samas käsitletavate protokollide põhjal 

teades, et kindlate realiseeruvate finantseerimise allikate kohta info puudub, võib oletada, 

et arengukava haridushooneid puudutava osa tegelik eesmärk seisneb peaasjalikult 

võimalike eesseisvate väliste rahastusprojektide kriteeriumite täitmises.  

Tabivere vallavolikogu ja selle alatiste komisjonide istungite ning koosolekute protokollide 

põhjal saab Heli Aru ja Jüri Ginteri väidetele tuginedes järeldada järgmist: üldise suuna 

kujundamisel on jõutud järeldusele, et on vajalik renoveerida haridusasutuste hooned 

eesmärgiga tagada oma valla lastele õppimisvõimalused kaasaegses ja hea mainega 

kodulähedases koolis. Kuigi olukorra analüüs näib olevat pealiskaudne on püstitatud 

põhieesmärk, millele tuginedes on võimalik hakata teostama järgnevaid tegevusi.  

Strateegilise juhtimise puhul on oluline kohaldumine väliskeskkonna ootustele. Antud 

teema puhul oleks ootustele kohaldumiseks vajalik omada teavet valdkonna tuleviku 

perspektiividest, näiteks ülevaade laste ja õpilaste arvu eeldatavast muutumisest 

arengukava perioodi vältel, konkureerivate haridusasutuste tulevikuplaanid, üldised 

olulisemad trendid haridusvaldkonnas jne. Tabivere valla arengukava ja volikogu ning 
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komisjonide protokollides sellelaadset infot ei käsitleta. Eelpool toodu võib olla üheks 

takistustest edaspidi kirjeldatava strateegilise kava koostamise läbiviimisel. 

Strateegilise kava koostamisel on oluline ära määrata, mida tehakse ja kuidas neid tegevusi 

hinnatakse. Siinkohal järeldub volikogu ja komisjonide protokollidest, et nende tegevuste 

läbiviimine ei ole olnud otseses vastavuses strateegilise juhtimise etappidega. Konkreetset 

ja põhjalikku tegevuskava käsitletud materjalidest leida ei õnnestu. Siinkohal võib näitena 

välja tuua asjaolu, et haridushoonete töörühm, mille ülesandeks on täpsete haridusasutuste 

vajaduste väljaselgitamine, moodustati pärast seda kui oli saadud hinnapakkumine hoonete 

projekteerimiseks. Eelneva- ja jätkutegevuse järjekorra vahetamise loogika jääb 

arusaamatuks. Jälgides volikogu ja selle komisjonide töö kronoloogilist kulgu on küsitav 

töö koordineeritus ja järjepidevus. Tegevuse hindamise kriteeriumeid kajastavat infot 

dokumentides ei ole. Mitmetel juhtudel on Tabivere vallavolikogu ja selle komisjonid 

juhindunud mitte kehtivast, vaid alles koostamise algfaasis olevast kinnitamata ja avalikku 

arutelu mitte läbinud arengukavast. 

Haridushoonetega seonduvate tegevuste läbiviimiseks planeeritud inimressursiks on 

arengukavas määratud Tabivere vallavalitsus ja haridusasutused. Kes täpselt mille eest 

vastutab, seda protokollides fikseeritud ei ole, aga võib järeldada, et vastutajateks on 

asutuste juhid. Raharessursside planeerimise osas on põhirõhk Euroopa Liidu 

struktuurfondide toetustel ja laenuvahenditel. Detailset, põhjalikult argumenteeritud ja 

ekspertide arvamustele toetuvat rahastusmudelit materjalide hulgast tuvastada ei 

õnnestunud. 
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KOKKUVÕTE 
 

Antud töö eesmärgiks oli välja selgitada vallavolikogu tegevuse tulemuslikkus 

hariduskeskkonna arendamisel Tabivere vallas aastatel 2014-2016. Eesmärgi 

saavutamiseks püstitati järgmised uurimisküsimused: millised Eesti kohalike omavalitsuste 

volikogude tegevuse tüüpilised kitsaskohad võivad avaldada mõju Tabivere vallavolikogu 

ja selle komisjonide töö tulemuslikkusele ning millisel määral lähtutakse vaatlusaluses 

organisatsioonis uuritava teema arendamisel arengukavadest ja strateegilise juhtimise 

etappidest.  

Tulemuste väljaselgitamiseks on analüüsitud Tabivere vallavolikogu ja selle komisjonide 

tegevust võttes aluseks 18 istungi ja koosoleku protokolli, mis sisaldasid hariduskeskkonna 

arendamisega seotud päevakorrapunkte. Andmete analüüsimisel olid aluseks kvalitatiivse 

uurimisviisi põhimõtted ning teostati dokumentide sisuanalüüs juhtumiuuringu meetodil.  

Töö tulemusena selgus, et Tabivere vallavolikogu ja selle komisjonide toimingute 

korraldamisel esineb omavalitsuse juhtimisega seonduvaid kitsaskohti, mis avaldavad 

negatiivset mõju nende juhtimistegevuse tulemuslikkusele. Tabivere vallavolikogu ja selle 

komisjonid on enamjaolt lähtunud seadusandlikest dokumentidest sh arengukavast, kuid ei 

ole alati lähtunud strateegilise juhtimise etappidest. 

Üldistades võib öelda, et põhilisteks kitsaskohtadeks Tabivere vallavolikogu ja selle 

komisjonide töös on tegevuse eest vastutajate ja tähtaegade fikseerimata jätmine, millest 

tulenevalt ei ole võimalik teostada süstemaatilist tegevuse aruandlust ja kontrolli. 

Töötulemuste parandamisele ja kitsaskohtade lahendamisele aitab kaasa kindla tööplaani 

kehtestamine ning süstemaatilise tegevuse kontrolli läbiviimine. 

Volikogu ja selle komisjonide töö korraldamine on valdavas osas vastavuses 

arengukavaga, aga selles sätestatud ülesannete täitmise tulemus ei pruugi viia soovitud 

eesmärkideni, sest nende elluviimiseks vajalikud vahendid on täielikult sõltuvad välistest 

mõjutajatest.  
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Tabivere vallavolikogu ja selle komisjonide tegevus ei ole otseses vastavuses strateegilise 

juhtimise sisuga. Otsuste tegemiseks vajalike lähteandmete hulk, põhjalikkus ja 

adekvaatsus on küsitav. Ka siin võib põhjustena välja tuua kindla tööplaani puudumise ja 

puuduliku tegevuste kontrollimise. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et töö eesmärk on saavutatud ja võimalikud Tabivere 

vallavolikogu ning selle komisjonide tegevuse tulemusi pärssivad tegurid välja selgitatud. 

Uurimise tulemusena selgus, et Tabivere vallavolikogu ja selle komisjonide tegevus ei 

olnud vaadeldud ajavahemikul tulemuslik. Autori hinnangul võib antud töös välja toodud 

argumentidele toetudes väita, et tegevuste läbiviimise reeglite kehtestamine ja strateegilise 

juhtimise olemuse ning etappide järgimise juurutamine avaldab positiivset mõju Tabivere 

vallavolikogu ja selle komisjonide töötulemustele.  
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LOCAL COUNCIL’S WORK RESULTS FOR DEVELOPMENT 
OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN TABIVERE 

MUNICIPALITY IN 2014-2016 
 

SUMMARY 
 

Arthur Vaher 

Aim of this research was to identify local council work results for development of 

educational environment in Tabivere Municipality in 2014-2016. Autohor raised following 

research questions: which of the typical problems inherent to local councils in Estonia 

could have influence on Tabivere Community Local Council and it’s committees work 

results and on which scope does  the concerned organization follow the local development 

plan and phases of strategic planning.  

To identify the results of this research author analysed Tabivere Local Council and it’s 

committees activities based on 18 meeting reports that contained information about 

development of educational environment. Data analysis was based on qualitative research 

principles and conducted with document content analysis by case study method.  

The result of this research was that many of the problems inherent to local councils are also 

specific to Tabivere Community Local Council and it’s committees and have negative 

influence on their work results. Tabivere Community Local Council have in most cases 

followed legislative documents and development plan, but haven’t always followed phases 

of strategic management. 

In general, the main problems in Tabivere Local Council and it’s committees work are that 

responsible persons and deadlines are not stated and due to that systematic control and 

reporting of activities can not be accomplished. The autohor suggest that for improving 

work results rules of workplan and systematic control of activities should be implemented. 

Local council’s and it’s committees work is mainly in compliance with development plan, 

but it might not serve the objectiv, because resources needed to accomplish the goals are 

entirely depending on external resources. 
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Tabivere Local Council and it’s committees activities are not completely in compliance 

with principles and phases of strategical management. The amount of basic data, it’s  

thoroughness and adequacy have questionable values. In this point also, absence of fixed 

workplan and insufficient systematic control of activities can be highlighted. 

In conclusion, the aim of this research has been accomplished and possible disincentives of 

Tabivere Local Council and it’s committees work results have been identified. The result 

of this research is that Tabivere Local Council and it’s committees work was not effective 

during the observed period. By opinion of the autohor and based on arguments described in 

this thesis, implementing rules of workplan and systematic control of activities would hold 

positive influence to Tabivere Local Council and it’s committees work results. 
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