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II. PROJEKTI ANDMED
Nimi: Ukraina kohaliku omavalitsuse töötajate jätkukoolitus ja nõustamine (Eesti kogemustest lähtuvalt)
Continuation training and consulting of the Ukrainian employees of municipalities (based on the Estonian
experiences)
Sihtriik: Ukraina Tšernigovi oblasti Kulikovka rajoon
Sisu kokkuvõte: projekti kaudne mõju, otsesed eesmärgid ja saavutamise viis
Käesolev projekt on jätkuks 2005. aasta I poolaastal alanud Põlva Maavalitsuse projektile, mille kaasabil
korraldati Kulikovka juhtidele ja arvamusliidritele õppereisi Põlvamaale. Järgmise sammuna käivitatud
protsessi edasiarendamiseks viidi läbi Kulikovka rajooni omavalitsuse töötajatele teoreetilis-praktiline
koolitusprogramm Kulikovkas mille eesmärgiks oli siduda ümberkorralduste praktilised kogemused
teoreetiliste alustega. Kulikovka esindajate soove arvestades oli tegemist kohaliku omavalitsuse tegevuse
strateegilise planeerimise (sh strateegilise arengukava koostamise) baaskursusega ning projekti juhtimise
sissejuhatusega. Kuna koostöö esimesed sammud toimusid väga edukalt soovib Kulikovka administratsioon
jätkuna saada projektijuhtimise süvakoolitust ning selle edasiarendusena konsultatsioone arendusprojekti
„Kulikovka vee- ja kanalisatsiooni süsteemi moderniseerimine“ (VKProjekt) alustamisel ja läbiviimisel.
Jätkukoolituse käigus antakse Kulikovka rajooni töötajatele projektijuhtimise teoreetiline väljaõpe,
moodustatakse ja käivitatakse VKProjekti juhtrühm ja töörühm ning osaletakse projekti lähteülesande
koostamisel, kasutades Eesti kogemusi suuremahuliste projektide teostamisel.
Partnerid: nimi ja roll
Kulikovka rajooni administratsioon - koolituse praktiliste küsimuste lahendamine koolituskohas,
koolitatavate valik, VKProjekti juht- ja töörühma moodustamine
Põlva Maavalitsus - osalemine koolituses (praktiliste tegevuste ja lahenduste tutvustamine),
organisatsiooniliste küsimuste lahendamisele kaasaaitamine
Sihtasutus Ida-Virumaa Ettevõtluskeskus (SA IVEK) – koolitusfirma, loengute läbiviimine, seminaride
korraldamine, arendusprojekti alustamise konsulteerimine.
AS Viimsi Vesi – VKProjekti nõustamine ja osalemine lähteülesande koostamises
Projekti kestus: alustamisaeg - lõppemisaeg, sh elluviimise aeg
Detsember 2006 – juuni 2007, sh elluviimise aeg : koolitus veebruar 2007, VKProjekti nõustamine ja
osalemine lähteülesande koostamises veebruar 2007 – juuni 2007
Taotletav riiklik finantseerimine: 343 500 krooni

Omafinantseering: Muu finantseering: allikas ja suurus
Põlva Maavalitsus

16 500 kr

Projekti lisad:
Lisa 1 Eelarve 1 lehel 1 eks

Projekti täideviimise eest vastutav isik:
rein@veetousme.ee
Allkiri

Rein Veetõusme, projektijuht, tel. 50 57 545, e-post:
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