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EESMÄRK: 
JAP tegevuspiirkonna visioon 2027 on sõnastatud ja arengusuunad eesmärgistatud, tulenevalt 

tänase olukorra ning muutusvajaduste kirjeldusest. 

METOODIKA: 
1. Rühmatöö – Visiooni sõnastamine, analüüs ja arutelu 
2. Arengusuundade valik ja eesmärgistamine, analüüs ning arutelu 
3. Meetmete kirjeldamine, arutelu 
Seminari juhtisid Silva Anspal ja Maret Prits. 
 
KOKKUVÕTE  
 
Muutusvajadused / Sekkumise võimalused: 

✓ Elukeskkonnateenuste  arendamine külamajades ja kultuurimajades (koolides) jm 
kogukonna keskustes, sh kogukonna juhtide võrgustiku sidustamine, usaldus- ja 
kõneisikute (uute) liidrite  koolitamine, organisatsioonikultuuri  süsteemne  juurutamine, 
maineüritused („mida ma teen hästi“).  

✓ Ringmajanduse ja rohepöörde võimaluste kasutamine kogukonna hüvanguks, sh  
kogukondade majade ümberkujundamine  mitme-funktsionaalseteks tegevus – ja 
teeninduskeskusteks (päikesepaneelid, generaatorid) 

✓ Ettevõtluses ringmajanduse  kasutusele võtmine ja vastavate tehnoloogiate arendus 
✓ Rahvusvahelise ja kodumaise koostöö hoogustamine, sh töös noortega ja koostöös 

noorteorganisatsioonide, koolidega. Põlvkondade-ülene koostöö piirkondades, 
kogukondades. 

✓ Meediakünnist ületatavad sündmused, meediakajastused edulugudest - JAP-ist  laiema 
pildi loomine.  

✓ Uute inimeste kaasamine juhtimisse. 
✓ Uued formaadid  nooremate inimeste kaasamiseks (huvid- soovid- eesmärgid- tegevused- 

täitumine) 
✓ Erinevas arengufaasis kogukondade tasakaalustamine toetustega.  
✓ Kogukondade tegevuste  strateegiline planeerimine (Arukad külad) 
✓ Mainekujunduskavade ja nende kriteeriumide väljatöötamine 
✓ Kogukondade ja KOV-ide koostöö parendamine  MTÜ-de kaasamine, arvestamine 

otsustamisel) 
✓ Ettevõtjate kiire kohandamine uute  võimalustega, sh toidutootmine ja kohaliku 

(mahe)toiduga varustamine (lasteaiad, koolid, kauplused). 
✓ Väikeettevõtjate osakaalu suurenemine kohaliku elu (kogukondade) arendamisel 
✓ Ring- ja rohemajanduspõhimõtete rakendamine ettevõtluses, sh koostöö ja ühistegevuse 

edendamine ja selle toetamine 
✓ Toetuste ja uute meetmete /tehnoloogiate  rakendamine ääremaastumise vältimiseks 

Kesk-Eestis. 
✓ Inimressurssi arendamine ja kaasamine, sh toetused  noortele täiskasvanutele (19-35)  

ettevõtluse alustamiseks 
✓ Uute  toodete loomine, oma piirkonna brändide kuvamine, piirkonna ressursside 

jätkusuutlik kasutamine.  
✓ Roheline maakond? Maheda maakonna kuvand 
✓ Uued atraktiivsed ja tasuvad töökohad 
✓ Töötajate laiapõhjaline tunnustamine (mitte ainult üks tipuke) 
✓ Noorte spetsialistide- stipendiaatide kinnistamine piirkonda 
✓ KOV -ide  ja  kogukondade pakutud avalike teenuste kvaliteedi tõstmine   
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Visioonide variandid: 
 
1. JAP-i tegevuspiirkond on Kesk-Eestis, kus on soodne elukeskkond (kultuuripärand, korrastatud 
loodus, ressursside tõhus kasutus ja turvaline), ärgitab inimeste loovust, toetab ettevõtete 
konkurentsivõimet ja annab kindlustunde tulevikuks. 
JAP-i tegevuspiirkonnas on teadlikud, algatus- ja koostöövõimelised ning ühiskondlikult aktiivsed 
inimesed, kes oskavad leida majanduskasvu allikaid, luua uusi töökohti ja töötada välja 
innovaatilisi lahendusi. 
 
2. JAPi tegevuspiirkond on Kesk-Eestis, kus teadlikud, algatusvõimelised ning ühiskondlikult 
aktiivsed inimesed oskavad leida majanduskasvu, hoida traditsioonilist ettevõtlust, luua uusi 
töökohti ning töötada välja innovaatilisi lahendusi. 
Hea elukeskkond ärgitab inimeste loovust, koostööd, toetab ettevõtete konkurentsivõimet ning 
annab kindlustunde tulevikuks. 
 
3. JAP on võrdsete võimalustega piirkond, kus on tagatud elanike ligipääsetavus ning 
keskkonnateadlikult kujundatud elu- ja ettevõtluskeskkond toetab ettevõtete konkurentsivõimet 
ja annab elanikele kindlustunde tulevikuks. 
 
4. JAP-i tegevuspiirkond on Kesk-Eestis, kus teadlikud, algatusvõimelised ja ühiskondlikult 
aktiivsed inimesed oskavad leida majanduskasvu ning kogukonna arendamise allikaid. 
Terviklikult arendatud elukeskkond ärgitab inimeste loovust, toetab ettevõtete 
konkurentsivõimet ja loob kindlustunde. 
 
 
JAP-i tegevuspiirkonna visioon 2027 ja arengusuunad 

Kasutame Mõistetes JAP tegevuspiirkond LEADER JAP ja organisatsioonina JAP 

Ühine arvamus - las jääb nii nagu praegu on. 

JAP on võrdsete võimalustega piirkond Järvamaal, kus on tasakaalustatult kujundatud elu- 

ja ettevõtluskeskkond, mis toetab kogukondade elujõulisust ning ettevõtete 

konkurentsivõimet. 

 
Prioriteet 1. JAP-i tegevuspiirkonna elukeskkonna tasakaalustatud arengu suunamine  
   
Prioriteet 1 JAP-i kogukonnad hoiavad elujõulisena piirkonna eripära ja tagavad koostöös 

kvaliteetse elukeskkonna. 

MEEDE 1.1. Investeeringud piirkonna arenguks 
Meetme rakendamise vajadused ja tegevused: 
Ligipääsetavust tagavad investeeringud, loodus-, ajaloo- ja kultuuripärandit säilitavad 
investeeringud, vabaaja tegevusteks vajalikud investeeringud, turvalisust tagavad 
investeeringud, uuenduslikud keskkonna- ja energiasäästlikud investeeringud, ringmajanduse 
mudelite rakendamise investeeringud.  
Toetus 3000 - 60 000 
  
MEEDE 1.2. Kogukonna ühisprojektide toetus  
Koostööd ja võrgustamist toetavad tegevused, keskkonnateadlikkuse suurendamist ja 
võrdõiguslikkust toetavad tegevused, koolitused, ühisüritused, arengudokumentide 
koostamine, noorteprojektid. 
Toetus / sõltub määrusest 
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Prioriteet 2. JAP-i tegevuspiirkonna ettevõtluse konkurentsivõime suurendamine 
    
Prioriteet 2: Ettevõtted on konkurentsivõimelised ning ettevõtluskeskkond on innovaatiliselt 

ja keskkonnateadlikult arendatud. Läbi koostöövõrgustike on tagatud kliendikesksed ja 

kvaliteetsed tooted ning teenused. 

Ettepanek 1 
MEEDE 2.1. Ettevõtluse arengutoetus  
Investeeringud konkurentsivõime tõstmiseks uute seadmete, masinate soetamiseks, 
ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks, keskkonnateadlike ja energiasäästu ja innovaatiliste 
toodete ja teenuste arendamine ning kohaliku toormebaasi väärindamine. 
TOETUSE VAHEMIK 5 000 -100 000 
 
 Arutelu - kuni 100 000 EUR, mõju JAP piirkonnale, töökohad 
 
MEEDE 2.2. Ettevõtluse  
turundustoetus  
Turundustegevused, reklaamikampaaniad, reklaammaterjalid, töötajate koolitused, ettevõtete 
võrgustamine, ühisüritused, valdkondlikud koolitused 
Toetus / sõltub määrusest 
 
Ettepanek 2 
Meede (2.1) Ettevõtluse väikeprojektide toetus 
Meede (2.2) Ettevõtluse suured projektid  
Meede (2.3.) Turundus ja messitoetus (osalemine ideekorjes; osalemine turundajana),   avatud, 
soodustab koostööd ja ühiste huvide turundust kodu- ja välismaal, on paindlik ja  kiiresti 
teostatav. 
*** Esialgu ei arvesta 

 
Prioriteet 3 Sotsiaalvaldkonna arendamine piirkonnas 
 
Prioriteet 4 JAP-i piirkonna koostöö ja kohaturunduse arendamine 
Koostööprojektid - Messid koos kogu Järvamaa Turunduskava alusel. Kogukonna areng ARKÜL-3. 
Ka vihmavarju-projektide võimalik rakendus. 

 
Olulised märksõnad: 
* Keskkonnateadlikkus, säästlikkus 
* Ligipääsetavus 
* Võrdõiguslikkus (sooline, vanuseline, rassiline)  
 
 

 

 

 


