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PÕLVAMAA TASAKAALUSTATUD 

JA JÄTKUSUUTLIKU ARENGU 

TAGAMINE LÄBI TIHEDAMA 

HALDUSKOOSTÖÖ RAKENDAMISE

III koolitus – enesejuhtimine & 
halduskoostöö

17. september 2019



2

MIDA ME TÄNA TEEME?

• 9.00 – 9.30: Kogunemine ja hommikukohv

• 9.30 – 11.00: Refleksioon ja harjutused oma motivatsiooni paremaks mõistmiseks

• 11.00 – 11.15: Paus
• 11.15 – 12.00: Individuaalne ja paaristöö – rollimaatriks ja Eisenhoweri maatriks

• 12.00 – 12.45 Lõuna
• 12.45 – 13.45: Mis on halduskoostöö visioon (grupitöö)

• 13.45 – 14.00: Paus

• 14.00 – 15.00: Tegevusideede täpsustamine ja täiendamine
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REFLEKSIOON

• Mis eelmistel kordadel toimus? Mida me tegime ja mida selle juures mõtlesime?
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NR 1

• Kes on kõige kauem omavalitsuses töötanud?
• Kuidas te end tundsite, kui omavalitsusse tööle asusite?
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NR 2

• Kes arvab, et temast sõltub omavalitsuse arengus kõige rohkem?
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NR 3

• Kes on oma panuse üle kõige uhkem?
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NR 4

• Kes praegu teeb teiste KOVidega kõige rohkem koostööd?
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NR 5

• Kellel on kõige suurem motivatsioon koostöösse panustada?
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TEIE VALMISOLEK KOOSTÖÖKS

• Palun minge oma telefonide/arvutitega aadressile sli.do
• Sisestage kood nr 3968
• Vastake küsimusele, kas koostöö Põlvamaal hakkab tööle (Skaala 1–10, kus 1 – ei 

hakka...10 – muidugi hakkab)
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PAUS 11.00–11.15
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ROLLIMAATRIKS

• Kirjuta lehe keskele oma nimi
• Kirjuta lehele 15–20 rolli nii, et kaugus sinu nimest näitaks, kui palju aega ja 

energiat see roll sinult praegu nõuab
• Märgi iga rolli puhul, kas soovid selle asukohta kas lähendada või hoopis endast 

kaugemale viia, s.o sellele kuluvat aega ja energiat vähendada 
• Kirjuta kuni 4 rolli juurde, milline sa enda arvates seda täites oled ja milline 

tahaksid olla
• Milliseid rolle tahaksid veel täita? Kirjuta need paberi alumisse serva näiteks 

kasti sisse
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EISENHOWERI MAATRIKS VÕI KA COVEY MAATRIKS

I KVADRANT
Kiire ja oluline

Tähtajalised projektid
Määratud kohtumised
“Tulekahjud”

II KVADRANT
Mittekiire ja oluline

Enesearendamine
Ettevalmistamine
Ennetamine
Suhete hoidmine
Planeerimine
Puhkus

III KVADRANT
Kiire ja mitteoluline

Teistele tähtsad tegevused
Briifing

IV KVADRANT
Mittekiire ja mitteoluline

Askeldamine
“Põgenemine” või prokrastineerimine
Edasilükkamine

• Palun jaota oma teadaolevad tegevused maatriksisse



13

LÕUNA 12.30–13.15
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HALDUSKOOSTÖÖ VISIOON

• Igaüks valib laualt omale ühe kaardi, mis kuidagi iseloomustab seda, milline 
võiks tulevikus halduskoostöö olla (n-ö soovitud seisund)
• Palun valige grupi peale välja üks kaart, mis teie arvates kõige paremini 

iseloomustab seda, milline võiks tulevikus halduskoostöö olla (n-ö soovitud 
seisund)
• Iseloomustage seda 3–5 märksõnaga suurtel paberitel
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KUIDAS HINNATA EDUKUST?

• Tegevusindikaatorid
• Väljundindikaatorid
• Tulemusindikaatorid
• Mõjuindikaatorid
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KUIDAS SAADA ARU, ET OLLAKSE KOHALE JÕUDNUD

• Kuidas saate aru, et olete halduskoostöö eesmärgi täitnud ehk millised 
tingimused (indikaatorid) peavad olema täidetud, et saaksite nii öelda?
• Palun märkige need suurtele paberitele
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PAUS 13.45–14.00
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TEGEVUSIDEEDE TÄPSUSTAMINE JA TÄIENDAMINE

• Palun vaadake suurtel paberitel olevaid ideid ja hinnake, kas need aitavad 
soovitud eesmärgi saavutamisele kaasa
• Iga grupp tegeleb korraga ühe valdkonnaga; kindla aja tagant paberid 

valdkondadega roteeruvad
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TEIE VALMISOLEK NÜÜD

• Palun minge oma telefonide/arvutitega aadressile sli.do
• Sisestage kood nr 3968
• Vastake küsimusele, kuidas tunne nüüd on – kas koostöö Põlvamaal hakkab 

tööle (Skaala 1–10, kus 1 – ei hakka...10 – muidugi hakkab)
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KONTAKTID

NIMI E-MAIL TELEFON
Pille Kaldmaa Pille.Kaldmaa@civitta.ee 5076 130

Ragne Kasesalu Ragne.Kasesalu@civitta.ee 5663 0069

Mihkel Laan Mihkel.Laan@cumulus.ee 529 7984

Jaan Urb Jaan.Urb@cumulus.ee 5565 2383



www.civitta.com
www.cumulus.ee


