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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). 

05.2022-08.2024 

 

2. Ühisprojekti andmed 

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

  
JAP Noorteprojekt 

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 ühistegevused noortele ja noortejuhtidele, et tagada noortele arendavaid tegevusi suvisel ajal 
ja arendada noortejuhtide kompetentse läbi noortejuhtide arenguprogrammi. 
Piirkonnaülesed ühistegevused aitavad kaasa piirkonna maine ja elukeskkonna arengule ning tagavad noortele 
kaasaegsed kasvamise tingimused ja toetavad noortejuhid.   

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. 

2022 II kv juhtrühma koosolek 

2022 II kv piirkondlikud õpilasmalevate ühisüritused 

2022 III kv piirkondlikud õpilasmalevate ühisüritused 

2022 III kv õpilasmaleva lõpulaager 2022 

2022 III kv juhtrühma koosolek 

2022 IV kv noortejuhtide arenguprogramm 1 moodul 
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2022 IV kv juhtrühma koosolek 

2023 I kv  noortejuhtide arenguprogramm 2 moodul 

2023 II kv  noortejuhtide arenguprogramm 3 moodul 

2023 II kv juhtrühma koosolek 

2023 II kv piirkondlikud õpilasmalevate ühisüritused 

2023 III kv piirkondlikud õpilasmalevate ühisüritused 

2023 III kv õpilasmaleva lõpulaager 2023 

2023 III kv juhtrühma koosolek 

2023 IV kv noortejuhtide arenguprogramm 4 moodul 

2023 IV kv juhtrühma koosolek 

2024 I kv  noortejuhtide arenguprogramm 5 moodul 

2024 II kv noortejuhtide arenguprogramm 6 moodul 

2024 II kv õppekäik, juhtrühma koosolek 
2.4. Eeldatavate TULEMUSTE kirjeldus koos selgitustega ühisprojekti laiemast mõjust 

tegevuspiirkonnale 
2.4.1. Ülevaade olemasolevast olukorrast, kitsaskohast, probleemist 

Maapiirkondades on noortel suvisel ajal vähe sihipäraseid tegevusi. Probleemiks on ka noortega 
tegelevate noortejuhtide arenguprogrammide puudumine, et nad oskaksid JAP piirkonna noortele 
pakkuda arendavat tuge. 

 
2.4.2. Ühisprojekti tulemuste kirjeldus 

Suvisel ajal tegutsevad noortemalevad, mille töökasvatuslik osa on tegevustega kaetud. Projekti 
käigus pakutakse noortele just malevate ajal toimuvaid põnevaid ja harivaid tegevusi, mis on neile 
eakohased ja arendavad. Viiakse läbi järgmised tegevused: põgenemistoa külastus, seikluspargi 
külastus, minnakse Jääaja keskusesse, AHHAA keskusesse, Veeparki, kinno, bowlingusse, 
uisutama, kardiga sõitma, ringsõidus saartel, katsetatakse paintballi, airsofti, discgolfi, golfi, 
minnakse loomaaeda, matkama ja muuseumidesse, tutvutakse vaatamisväärsustega ning õpitakse 
tundma ehedaid maitseid. Korraldatakse ühised laagrid, kuhu kutsutakse põnevaid esinejaid. 
Noortejuhtide arenguprogrammi abil on läbi viidud järgmised koolitused: digikujundus – plakatid, 
erinoorsootöö - autistlike ja ATH laste juhendamine huviringis, praktilised koolitused, kuidas viia 
läbi mänge/tegevusi, tänapäevased kombineeritud (digivahenditega) maastikumängud, 
meeskonna ja isiksuse koolitus, laste huvikaitse koolitus, toitumis ja tervisealane koolitus, 
mõjuainete teadlikkuse koolitus. Käidud on ühisel õppekäigul, mille sihtkoht valitakse välja 
ühistegevuste käigus juhtrühma poolt, vastavalt osalejate huvidele ja kogemusvajadustele 
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2.4.3. Ühisprojekti laiem mõju tegevuspiirkonnale 

Projekti tulemusel on noored saanud uusi kogemusi ja teadmisi ning nad on tutvunud teiste 
piirkonna noortega. 
Projekti tulemusel on noortejuhtide arenguprogrammi läbinud noortejuhid on teadlikud, neil on 
vajalikud oskused ja teadmised tänapäeva laste- ja noortega tegutsemiseks. Noortejuhid on 
piirkondlikult võrgustunud ning on toimunud parimate praktikate vahetus.. 

 

2.5. Projektitoetuse TAOTLEJA ja PARTNERI(TE) ülesannete kirjeldus ühisprojektis 
Vajadusel lisada ridu 

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 Noorte ja noortejuhtide tegevuste 
korraldamine: noorte tegevused, noortejuhtide 
arenguprogramm, õppekäik, parimate 
praktikate kogumine 

Järva Vallavalitsus Noorte ja noortejuhtide tegevuste 
korraldamine: noorte tegevused, noortejuhtide 
arenguprogramm, õppekäik, 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 
    


