
          
PROJEKTIKIRJELDUS 2022 

Kinnitatud JAP juhatuse otsusega 3/20.09.2021 

1. Andmed taotleja kohta: 

Projekti nimi:  JAP Noorteprojekt 

Taotleja nimi:  MTÜ Järva Arengu Partnerid 

Taotleja esindaja nimi: Sille Pudel 

2. Taotleja lühitutvustus. Taotleja olemasolevad ressursid (inimesed, vahendid). 

Tegevusvaldkond. Tegevuskogemus (ellu-viidud tegevused ja projektid viimase kahe aasta jooksul). 

Liikmeskonna kirjeldus. Ettevõtetel taotluse esitamise hetkel töötajate registrisse kantud isikute arv.  

MTÜ Järva Arengu Partnerid on asutatud 2006 aastal maaelu arengu edendamiseks ja LEADER 

programmi elluviimiseks. Tegevuspiirkonda kuulub 2 omavalitsust: Järva vald ja Paide linn.  

Tegevusgrupp on ellu viinud mitmeid piirkonna arengule suunatud projekte. 

Aastatel 2009-2013 on ellu viidud 6 koostööprojekti, millest edukaim traditsioon Avatud Talude Päev 

sai 2015 aastal üle-eestilise mõõtme. Rahvusvaheliselt on läbi viidud 3 projekti koostöös Tšehhi, 

Soome ja Austria tegevusgruppidega. 

Aastatel 2015-2020 on ellu viidud 6 koostööprojekti: Piirkonna ühisturunduse korraldamine, 

Koostöövõrgustike arendamine ja tugevdamine, Uuenduslikud ja innovaatilised projektiideed, YEAH 

-Noorte ettevõtlikkuse arendamine, 5*Nature, Jätkusuutlik maaettevõtlus Järvamaa tutvustamise toel. 

Aastast 2021 aastal on käimas koostööprojektid: Keskpõrandale kokku - Kesk-Eesti arenduse projekt;  

Arukad külad; 5*Nature+ turismiprojekt. 

Ühingu tegevmeeskonna moodustavad tegevjuht ja konsultant, kes omavad suuri kogemusi LEADER-

meetme rakendamisel ja erinevate projektide juhtimises. Tegevustesse on kaasatud liikmed, juhatus ja 

tegevuspiirkonnas tegutsevad ettevõtjad, vabaühendused ja omavalitsused. 

Liikmeskonda kuuluvad omavalitused, MTÜ-d, SA-d ja ettevõtted, FIEd. 

3. Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid.  

Vajaduse põhjendus. Eesmärk sõnastada olukorra kirjeldusena, kuhu tahetakse projekti lõpuks jõuda. 

Millised on projekti tulemused?  

Ettevõtetel: Mitu töökohta ja millal luuakse/ säilitatakse projekti tulemusena?  

Kirjeldada loodavaid/ säilitatavaid töökohti: ametinimetus ja põhilised tööülesanded. 

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. 

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. Projekti 

tulemusel on noored saanud uusi kogemusi ja teadmisi ning nad on tutvunud teiste piirkonna 

noortega. 

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. 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. Käidud on ühisel 

õppekäigul, mille sihtkoht valitakse välja ühistegevuste käigus juhtrühma poolt, vastavalt osalejate 

huvidele ja kogemusvajadustele.  

4. Projekti tegevuskava 



Mida planeeritakse teha projekti käigus?  

Projekti tegevused, mida ja millal soovitakse toetuse abil ellu viia? 

Projekti aeg: mai 2022-august 2024 

Tegevused: 

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 

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 

 

5. Projekti  sihtrühm 

Kellele projekti tegevused on suunatud? Kes on otsesed ja kaudsed kasusaajad? Sihtrühma suurus? 

Ettevõtetel kliendigruppide ja turgude kirjeldus. 

Projekti tegevused on suunatud JAP piirkonna noortele ja noortejuhtidele. 

Otsesed kasusaajad on noortemalevates osalevad noored kokku 150 noort Paide linna 

maapiirkondadest, Järva vallast (välja arvatud Imavere). Teine kasusaajate rühm on JAP piirkonna 

noortejuhid ja noortega töötajad, keda on kokku 20 inimest. 

 

6. Projekti vastavus JAP-i strateegiale, kohalikele arengukavadele, ettevõtte äriideele 

Seos JAP tegevuspiirkonna arengustrateegiaga 2015-2022, teiste arengukavadega ja ettevõtte 

äriideega ning rahavoogude eelarvega.  Väljavõte strateegia/arengukava/äriplaani vastavast 

punktist. 

JAP strateegia lk 25. * Kohalike noorte kaasamine ja huvi äratamine talutööde vastu * Olemasoleva 

inimressurssi maksimaalne kasutamine. * Noorte potentsiaali rakendamine. * Huvitegevuse 

võimaluste suurendamine ja vabaajategevuste mitmekesistamine 

Lk 26: Toetatakse noortele suunatud uuenduslikke tegevusi, /.../ Noortekeskused on kogukonna noorte 

tõmbekeskusteks, mis süvendab kodutunnet ja võimalusi noorte omavaheliseks lõimimiseks ning 

koostööks teiste kogukonna liikmetega. Koostöö kogukonna külaseltside ja noortega annab uue tõuke 

kodanikuühiskonna arengule. 

 

7. Projekti mõju   

Kuidas aitavad projekti oodatavad tulemused kaasa meetme eesmärkide saavutamisele? Kuidas 

mõjutab projekti elluviimine näiteks elukeskkonna kvaliteeti / piirkonna arengut / ettevõtte arengut ja 

käibe kasvu / piirkonna mainet vms. 

Meetme eesmärk: Piirkonnasisene, riiklik ja rahvusvaheline koostöö loob sünergia ja seeläbi 

võimaluse piirkonnas ellu rakendada uuenduslikke ideid. Meetmega arendatakse piirkonda viisil, mis 

rahuldab kogukonna ning külastajate ja investorite ootusi. – Noortejuhtide ja noorte poolt väljatoodud 



tegevused ja seeläbi saavutatud tulemused aitavad kaasa uute ideede rakendamisse ja piirkonna noorte 

tegevusi on arendatud kogukonna soovile vastavalt. 

Mõju elukeskkonna kvaliteedile: noortel on teadlikud juhendajad, kes suudavad pakkuda  noortele 

vajalikke tegevusi, märkavad noorte vajadusi ja oskavad õigesti reageerida noorte tegevustele. 

Noortele pakutakse suvisel koolivaheajal harivaid tegevusi, neil on võimalik tutvuda teiste noortega ja 

nad on aktiivsed välja pakkuma uusi tegevus, kasvab nende ettevõtlik vaim, 

Mõju piirkonna arengule: tugevad noortejuhid aitavad kaasa piirkonna arengule läbi targalt 

planeeritud ja läbiviidud noorsootöö, mille tulemusena noored on hoitud, soovivad panustada 

kogukonda ning on loodud vahvad mälestused, mis tugevdavad kodutunnet. 

Mõju piirkonna mainele: noortejuhtide arenguprogramm ja erinevad tegevused noortele aitavad kaasa 

positiivse maine kujundamisele maapiirkonnas – noortel on vahvaid tegevusi ja neid toetavad tugeva 

ettevalmistuse ja motivatsiooniga noortejuhid. Ühistegevused erinevate piirkondade vahel ja 

kogemusvahetused aitavad kaasa teadmisele, et maal on mõnus. 

 

8. Uuenduslikkus, keskkonnasäästlikkus 

Mida tehakse teisiti, kui varem? Mis muutub organisatsioonis, kasusaajatele?  

Milline on projekti mõju energiasäästule ja keskkonnale? 

Varem ei ole korraldatud noortemalevates nii läbimõeldud vabaaja tegevusi ning pole varem olnud ka 

piirkondlikku noortejuhtide arenguprogrammi, iga noortekeskus on seni püüdnud ise hakkama saada. 

Kasusaajad on targemad, osavamad ja neil on tugev võrgustik uute sõprade, uute kolleegide ja 

noortekeskuste vahel. 

Otsest mõju energiasäästule ei ole, kuid ühistegevused on kuluefektiivsemad, kui igat tegevust eraldi 

teha. Otsest keskkonnasäästu mõju ei ole, kuid koolitustel käisteltavad teemad aitavad kaasa 

keskkonnasäästlikkuse suuna toetamisse. 

9. Piirkondlik eripära 

Projekti seotus loodus-, ajaloo- ja kultuuriväärtusega. Võimalik uute väärtuste loomine. 

Ettevõtluses: kuivõrd kasutatakse projektis ära piirkondlikku eripära või kohalikku ressurssi. 

Piirkondlik eripära on JAPis hajaasustus ning noortekeskused on tõmbekeskustes, kuhu käivad nii 

keskuste kui ka hajaasustuse noored. Seetõttu peavad kohalikud noortetoad ja noortekeskused olema 

hästi mehitatud ning personal peab olema hästi ettevalmistatud, et nad oleksid suutlikud tegelema 

erinevate teemadega, mis noortega töös ette tuleb. 

Ajalooliselt on lähiminevikus noortetoad piirkondades tegutsenud ning on vajalik, et noortetoad ja 

noortekeskused JAP piirkondades jätkaksid, et pakkuda noortele sihipärast tegevust. Projekti käigus 

on võimalik noorteni tuua erinevaid kultuuriväärtusi. 

Uus väärtus seisneb uutes teadmistes, mida on võimalik piirkonnas rakendada noortega töö 

arendamisel. 

10. Koostöö arendamine, partnerlus 

Projekti panus kodanikuaktiivsuse kasvule.  

Projektist tõusev laiem tulu piirkonnale, tuntuse tõstmise või koostöö arendamise näol. 

Projekt on JAPi, Paide linna ja Järva valla ühisprojekt, mis on alguse saanud just noortega tegelevate 

inimeste ideest ja otsestest vajadustest, kuidas noortele pakkuda paremaid tingimusi ning tagada 

noortejuhtide suutlikkus. Ühistegevused ja ise planeerimine ning noorte enda algatused aitavad 

otseselt kaasa kodanikuaktiivsuse kasvule. 

Piirkondade ülene noortealane koostöö kasvab, sest kogemuste vahetus aitab kaasa valdkondlikule 

arengule, mis tagab laiema tulu piirkonnale, mis kajastub heal tasemel noorsootöös ja aktiivsetes 

noortes. 

Piirkonna tuntust tõstab parimate praktikate kogumik, mida saab jagada laiemale üldsusele ja teadmisi 

saab kasutada edaspidi noorsotöö arendamisel. 

11. Projekti jätkusuutlikkus 

Kuidas on rahaliselt tagatud projekti elluviimine (eelfinantseering ja omafinantseering)? 

Kuidas tagatakse algatuse jätkumine peale projekti lõppemist?  

Kuidas on tagatud investeeringute puhul sihipärane kasutamine vähemalt 5 aasta jooksul? 



Projekti elluviimiseks on olemas eelfinantseering. Koolituste puhul on osalejatele omaosaluse tasud. 

Peale projekti lõppemist saavad osalenud noortejuhid oma teadmisi rakendada igapäevases töös ja 

jagada edasi uutele kolleegidele. 

Aktiivsed noored saavad edaspidi panustada projektide väljamõtlemisse ja elluviimisesse. 

12. Muu oluline informatsioon, mida taotleja soovib lisada: 

 

 

13. Käesolevaga taotleja kinnitab, et: 

1. Organisatsioonil/ettevõttel on koos käesoleva projektiga pooleli* või menetluses** kaks või 

vähem LEADER projekti. 

2. Organisatsioon/ ettevõte vastab kehtiva LEADER määruse ja riigiabi reeglitest tulenevatele 

nõuetele. 

3. Tal ei ole taotlemise ajal ja maksetaotluse esitamisel maksuvõlgu või need on ajatatud. 

4. Ta ei ole saanud ega taotle samal ajal sama tegevuse või investeeringu kohta toetust  muudest 

kohtadest. 

5. Ta on tagasimaksmisele kuuluvad summad tähtajaliselt ja nõutud summas tagastanud. 

6. Tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega välja kuulutatud pankrotti. 

7. Projekti elluviimist alustatakse järgmisel päeval või hilisemal kuupäeval kui kohalik 

tegevusgrupp on taotluse esitanud PRIA-le. 

8. Ta vastab tähtaegselt JAP-i järelpärimistele ning esitab projektide seireks vajalikud aruanded  

tähtaegselt. 

9. Toetuse saajana viib investeeringu ellu vastavalt projekti ajakavale. 

10. Toetuse saajana avalikustab projekti tegevusi ja viitab rahastajale investeeringuobjektil ja oma 

kodulehel. 

 

*Pooleli projekt – PRIA poolt kinnitatud;  

**Menetluses projekt – taotlus, mis esitatud läbi e-pria, kuid pole veel saanud PRIA otsust (on JAPis 

tehnilises kontrollis, hindamisel või PRIAs menetluses) 

 

 

 


