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ÜHISPROJEKTI ÜHISTE KAVATSUSTE KOKKULEPE 

 

 

1. Taotleja andmed 

1.1. Ärinimi MTÜ Järva Arengu Partnerid 
1.2. Registrikood 80235852 

1.3. Tegevuskava 
elluviimise periood 

Märgitakse sama ajavahemik, mis 
on märgitud projektitoetuse 
taotluse avaldusel (24-48 kuud). 

Oktoober 2022 – November 2024 

 

2. Ühisprojekti andmed 

2.1. Ühisprojekti nimetus 
Märgitakse sama nimetus, mis on märgitud projektitoetuse taotluse avaldusel. 

  
JAP Arukad Külad 2 

2.2. Ühisprojekti eesmärgid 
Kirjeldatakse projekti peamist eesmärki  ja kuidas projekt suurendab ühistegevust ja/või aitab 
kaasa ühistegevusele. Eesmärgid ja tegevussuunad avalikustatakse kohaliku tegevusgrupi 
veebilehel. 

Projekti eesmärk on võimestatud ja koostööle orienteeritud külakogukonnad JAP 
tegevuspiirkonnas. 
Pikaajaliselt tegutsenud külakogukonnad saavad projekti käigus arenguhüppe 
võimaluse ning uued, ärganud külakogukonnad koostöökogemuse.  

 

2.3. Ühisprojekti AJAKAVA ja TEGEVUSED 
 Vajadusel lisada ridu 

Ajakava 
Märgitakse kavandatud 
tegevuskava elluviimise 
perioodil kuu või kvartali 
täpsusega. 

Tegevuse kirjeldus  

Kirjeldatakse detailselt projekti elluviimiseks vajalikke tegevusi, mis on 
otseselt seotud ühisprojekti eesmärkide saavutamisega. 

okt.22 Projekti juhtrühma kohtumine, tegevuskava täpsustamine 

dets.22 Arukas asjaajamine külas 1.1 Dokumendihaldus, asjaajamine  

jaan.23 Järva Valla külade ja vabaühenduste aruteluseminar 
Paide linna külade ja vabaühenduste mõttekoda 

apr.23 Arukas asjaajamine külas 1.2 Kommunikatsioon ja 
vabaühenduste tegevuste reklaamiks vajalikud tööriistad  

mai.23 Külade ja vabaühenduste esindajate eesti-sisene õppekäik 
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aug.23 Järva Valla külade ja vabaühenduste aruteluseminar 

Paide linna külade ja vabaühenduste mõttekoda 

sept.23 Projekti juhtrühma kohtumine 

okt.23 Arukas asjaajamine külas 1.3 Teenusdisaini koolitus  

jaan.24 Järva Valla külade ja vabaühenduste aruteluseminar 
Paide linna külade ja vabaühenduste mõttekoda 

märts.24 Külade ja vabaühenduste Arenguseminar 

juuni.24 Külade ja vabaühenduste Suveseminar / Arenguseminar 

aug.24 Järva Valla külade ja vabaühenduste aruteluseminar 
Paide linna külade ja vabaühenduste mõttekoda 

sept.24 Külade ja vabaühenduste esindajate eesti-sisene õppekäik 

okt.24 Parimate praktikate kogumiku koostamine 

nov.24 Projekti juhtrühma kohtumine, projekti tulemuste kokkuvõte 

2.4. Eeldatavate TULEMUSTE kirjeldus koos selgitustega ühisprojekti laiemast mõjust 
tegevuspiirkonnale 

2.4.1. Ülevaade olemasolevast olukorrast, kitsaskohast, probleemist 
Käesolev projekt on jätkuks 2021 aastal alanud koostööprojektile Arukate külade 
arenguprogramm, milles saime kogemuse, kuidas arukate külade kontseptsiooni kohalikul 
tasandil rakendada. Selgunud on üldine vajadus arendada vabaühenduste võimekust 
jätkusuutlikult tegutseda. 

2.4.2. Ühisprojekti tulemuste kirjeldus 
Projekti käigus  
* Viiakse läbi koolitused ja seminarid külakogukondade eestvedajatele "Arukas 
asjaajamine külas"; 
* Korraldatakse Järva valla ja Paide linna külade ja vabaühenduste koostöökohtumisi; 
* Kogemuste vahetuse ja koostöö arendamise eesmärgil planeeritakse külade ja 
piirkondade külastusi nii JAP piirkonnas kui ka väljasõitudena; 
* Et oma tegevusi eesmärgistada ja edukamalt planeerida koostatakse arenguseminaride 
raames külade/piirkondade tulevikuvaate tegevuskavad ning koondatakse parimad 
praktikad kogumikuks; 
 
Projekti edukaks toimimiseks moodustatakse juhtrühm, kuhu kuuluvad Järva valla ja 
Paide linna esindajad ning JAP kontori töötajad. 

2.4.3. Ühisprojekti laiem mõju tegevuspiirkonnale 
JAP tegevuspiirkonna külad ja külade piirkonnad teevad aktiivselt koostööd ning 
külade/piirkondade tulevikuvaate tegevuskavad on sisendiks kohalike omavalitsuste 
arengukavadele. Parimate praktikate kogumik on inspiratsiooni allikaks nii JAP piirkonnas 
kui ka üle-eestiliselt. 

 

2.5. Projektitoetuse TAOTLEJA ja PARTNERI(TE) ülesannete kirjeldus ühisprojektis 
Vajadusel lisada ridu 
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Taotleja ja partneri(te) nimed Ülesannete kirjeldus   

Kirjeldatakse ühisprojekti osapoolte ülesanded 
võimalikult detailselt. 

Taotleja 
MTÜ Järva Arengu Partnerid 

Projekti üldjuhtimine, tegevuste 
koordineerimine, aruandlus, juhtrühma 
koosolekute korraldamine, parimate 
praktikate kogumiku koostamine 

Paide Linnavalitsus Paide linna külade ja vabaühenduste 
mõttekodade korraldamine, parimate 
praktikate kogumine 

Järva Vallavalitsus Järva valla külade ja vabaühenduste 
aruteluseminaride korraldamine, parimate 
praktikate kogumine 

 

3. Ühisprojektis osalevate PARTNERITE andmed 

 

Kinnitan, et esitatud andmed on õiged 

Taotleja esindaja nimi Aivar Tubli 

Taotleja esindaja allkiri digitaalne 

Allkirjastamise kuupäev digitaalallkirja kuupäev 

 

 

Nimi ja registrikood Esindaja nimi Kontaktandmed Allkiri 
Paide Linnavalitsus Siret Pihelgas siret.pihelgas@paide.ee digitaalne 
Järva Vallavalitsus Toomas Tammik toomas.tammik@jarva.ee digitaalne 

    


