Lühikokkuvõte

Paljude kohalike omavalitsuste ühine probleem kogu Euroopa Liidus on
nende madal haldussuutlikkus.
Maaelu edendamisel lähtutakse kolmest eeldusest, mida käsitletakse
ühtse tervikuna:
• inimressurss - demograafilistest muutustest tingitud muutused

maarahvastiku soolis-vanuselises koostises. Teadmistele
põhinev ühiskond vajab haritud inimesi ja teadusmahukat
tootmist. ASAP aitab avalike ja erateenuste pakkujatel
kohaneda uute nõudmistega ning kõrgkoolidel saada
maapiirkondade partneriteks;
• tõhus haldusstruktuur - maapiirkondade areng sõltub paljuski
avaliku sektori toetusest. Arenenud e-valitsus ja
haldusreformid tõstavad haldussuutlikkust, aitavad
arendada infrastruktuuri ja välja töötada uusi strateegiaid;
• kohandatud struktuurid ja strateegiad juba väljatöötatud,
ellurakendatud ja ajaproovile vastupidanud kogemused on
kogu arengu võtmeks.
Projekti on ühinenud tegijad, kes on haldusreformi juba läbi viinud nagu
näiteks Ludwigslusti maakond Saksamaal ja need, kes alles kavandavad
reforme. Saadud kogemusi jagatakse projektis osalejatele. Luuakse
rahvusvaheline koostöövõrgustik kohalike omavalitsuste, piirkonna ja
riigitasandi tegijatest ning kasutatakse parimaid kogemusi soovituste
andmisel haldusreformi läbiviimisel. ASAP toimib teejuhina uute ideede
erakendamisel, mistõttu on ta arvatud Tuletorni projektide hulka
programmi Balti 21 raames.

Eesmärgid

Tegevused

Projekt on jagatud teemade järgi pilootprojektideks, mis käsitlevad
haldusreformi, demograafilist arengut, kohaliku omavalitsuse poolt
osutatavaid e-teenuseid ja ülikoolide osa kohalikus arengus. Keila linn
osaleb haldusreformi käsitlevas töörühmas.
Projekti üldine eesmärk on leida võimalused haldussuutlikkuse
tõstmiseks Balti riikide maapiirkondades kasutades nii väliseksperte kui
ka teiste projektis osalejate kogemusi.
Keila linna pilootprojekti eesmärk on parima võimaluse leidmine
organisatsiooni haldussuutlikkuse tõstmiseks lähtudes organisatsiooni
ülesehituse tõhustamisest ja haldusreformi läbiviimisest.
Projekti raames kavandatakse järgmised tegevused:
• kogemuste vahetamine projektipartneritega;
• kohalike omavalitsuste ühinemist käsitleva pilootprojekti

elluviimine (uuring, analüüs, välisekspertide kaasamine;
• ettepanekud Keila linna halsussuutlikkuse tõstmiseks.

Tulemused

Maksumus
sh omafinantseering
toetus
Kellele taotlus esitatakse
Programmi/meede
Juhtpartner
Partnerid
Projektijuht
Algus- ja lõpptähtaeg

Projekti tulemusena paraneb omavalitsuse juhtimine ja muutuvad
odavamaks teenused, mis tagavad jätkusuutliku majandusliku ja
sotsiaalse arengu.
400 000 krooni
109 526 krooni
290 474 krooni
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