Koostöötegevuskava
27.10.2011 Vajangu küla
Preambula
1. Eesmärk
Koostöötegevuskava eesmärk on piirkonna ühise koostöövisiooni saavutamine, efektiivsem
infovahetus ja tegevuste parem koordineeritus ning vajalike ühistegevuste elluviimise kavandamine.
2. Piirkond
Metsla, Ramma, Karinu Järvamaalt, Võhmuta, Järsi, Türje, Pikevere, Aavere, Jalalõpe, Vajangu külad
Lääne Virumaalt ja nende naabruskond
3. Algatajad
Metsla, Ramma, Karinu Järvamaalt, Võhmuta, Järsi, Türje, Pikevere, Aavere, Jalalõpe, Vajangu külade
elanikud ja organisatsioonid
4. Allakirjutanud osapooled
Järva-Jaani Vallavalitsus, mida esindab põhimääruse alusel vallavanem Arto Saar;
Tamsalu Vallavalitsus, mida esindab põhimääruse alusel vallavanem Toomas Uudeberg;
Väike- Maarja Vallavalitsus, mida esindab põhimääruse alusel vallavanem Indrek Kesküla;
MTÜ Karinu külaselts KARAME, mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige Aime Kallandi;
MTÜ StellaMar, mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige Stella-Maria Endi;
MTÜ Vajangu Noorsootöö Keskus, mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige Monika Molodost;
MTÜ Lahemaa Ökoturism, mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige Kauri Kivipõld;
Järva-Jaani Tuletõrje Selts, mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige Tuve Kärner;
Vajangu Põhikool, , mida esindab põhimääruse alusel direktor Siiri Hiiesalu;
MTÜ Ökokratt, mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige Priit Adler;
Osaühing Kubja Ürt, mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige, Merike Sander
Wechmuth Manor Osaühing, mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige Gareth Philip Niblett;
Metsamõisa arendus Osaühing mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige Jane Adler.
5. Meie allakirjutanud oleme otsustanud märkida uut etappi piirkonna arengus,
kinnitades koostöötegevuskava alljärgneval eesmärgil:
•
•
•

parandada piirkonna elukeskkonda ja inimeste heaolu ja turvalisust,
suurendada piirkonna tuntust,
muuta piirkond atraktiivseks külastajatele ja investoritele

Arvestame, et globaliseeruvas maailmas konkureerivad omavahel nii ettevõtted kui ka
geograafilised piirkonnad ja

1

tunnistame, et konkurentsis püsimiseks tuleb piirkonda teadlikult ja sihipäraselt arendada
ning arendustegevuse edukuse aluseks on ühised tegevused, mis võimaldavad piirkonna
eesmärgistatud arendamise muuta see atraktiivseks nii elanikele, ettevõtjatele kui ka
külastajatele.
Mõistame, et piirkonna arendamine ei ole kiire lahenduste protsess, sest arendamine on
pikaajaline tegevus, mille tulemusi on võimalik märgata alles aastate pärast, on osapooled
kokku leppinud põhieesmärgid ja tegevused nende eesmärkide saavutamiseks.
Kinnitame, et koostöötegevuskava elluviimisel on oluline lähtuda erinevate eluvaldkondade
arengu- ja tegevuskavadest ning asutuste tegevuskavadest ning
soovime ühiselt saavutada arengu eesmärgid ja kasutada võimalikult efektiivselt oma
initsiatiivi, kohalikke vahendeid ja Euroopa Liidu struktuurifondide võimalusi.
6. Koostöötegevuskava põhineb ühistel väärtustel.
6.1.

6.2.

6.3.

Strateegilisus. Koostöötegevuskava põhineb kohalike omavalitsuste arengukavades,
maakondade arengustrateegias, külade arengukavades ja organisatsioonide
arengukavades sisalduval kohalike vajaduste analüüsil ja tuleviku visioonil.
Kavandatud tegevused on sihipärased ja osapoolte osalusel ellu viidavad.
Lõimitus ja terviklikkus. Üheskoos saavutatav tulemus on suurem kui üksikute
osapoolte tegevuste summa, sest leppe elluviimisel jõudude ühendamisega
saavutatakse sünergia. Koostöötegevuskava võtab arvesse osapoolte ühiseid
eesmärke, ühendades efektiivselt ja tasakaalustatult erinevate eluvaldkondade arengut.
Osalus ja kaasamine. Koostöötegevuskava põhineb osapoolte ja piirkonna elanike
teadmistel. Erinevad sihtrühmad ja osapooled on kaasatud vajaduste hindamisel,
lahenduste leidmisel, tegevuste elluviimisel ja tulemuste saavutamisel.

7. Rõhutame haritud ja oskustega inimeste tähtsust arengu võtmetegurina, et piirkonnast
kujuneks õppivate inimeste ja organisatsioonide piirkond.
8. Tegeleme elukvaliteedi tõstmisega, et säilitada ja edendada ettevõtluskeskkonda ning
suurendada sotsiaalset kaasatust ja kokkukuuluvustunnet.
9. Suuname vastavalt oma võimalustele piirkonna taristut ja avalikke teenuseid, kohandades
neid elanike ja ettevõtluse vajadustega. Toetame uute ärivormide rakendamist
majandustegevuse elavdamiseks piirkonnas.
I peatükk
Elluviimine ja vastutus
10. Rakendame piirkonna arendamisel kodanikeühenduste, avaliku ja erasektori koostööd
11. Osapooled kinnitavad, et kohustuvad tegutsema koostöötegevuskava püstitatud
eesmärkide saavutamise nimel ja viivad ellu ning toetavad selles toodud tegevusi.
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12. Osapooled teevad vähemalt üks kord aastas kokkuvõtte arenguleppe täitmisest osapoolte
esindajate ühisistungil.
13. Koostöötegevuskava on vormistatud ühes eksemplaris, mida hoiab MTÜ Ökokratt.
Kõik teised osapooled saavad leppest kinnitatud koopiad.
14. Leppega võib liituda uusi osapooli, kes jagavad selle väärtusi ja toetavad tegevuste
elluviimist.
15. Leppe tegevusi võib muuta osapoolte kirjalikul kokkuleppel.
II peatükk
Tegevuste lähtealused
Koostöötegevuskava järgib:
Järvamaa arengulepe 2007-2013 ja Lääne- Virumaa arengustrateegia 2007 – 2015, mis on kinnitatud
Lääne-Virumaa maavanema korraldusega 19. märts 2008 nr 67;
Virumaa turismi arengukava 2015, mis on kinnitatud Lääne-Virumaa maavanema korraldusega 25.
august 2007 nr 96;
Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2009–2015, mis on vastu võetud Järva-Jaani Vallavolikogu
poolt 27.11.2008 nr 18;
Tamsalu valla arengukava 2008-2014, Tamsalu valla strateegia 2025, mis on kinnitatud Tamsalu
Vallavolikogu 25.06.2008 määrusega nr 5;
Väike-Maarja valla arengukava aastateks 2007 – 2015, mis on kinnitatud 31.03.2011 Väike-Maarja
Vallavolikogu määrusega nr 7;
Väike-Maarja terviseprofiil 2010;
Vesikonna veemajanduskava, mille on Eesti Vabariigi Valitsus kinnitatud 01.04.2010 korraldusega nr
118;
Eesti Keskkonnastrateegia 2030, mis on vastu võetud Riigikogu poolt 14.02.2007;
Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia "Teadmistepõhine Eesti" 2007-2013,
mis on kinnitatud Riigikogu 7. veebruari 2007. a otsusega;
Noorsoo strateegia 2006- 2013, mis on kinnitatud Valitsuse korraldusega 25.08.2011 nr 371;
Akadeemilist kõrgharidust, teadust ja innovatsiooni toetava infrastruktuuri kaasajastamise
strateegilised alused, mis on kiidetud heaks Valitsuse protokollilise otsusega 19.08.2004;
“Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013”, mis on vastu võetud Valituse
korraldusega12.01.2007 nr 20;
„Täiskasvanuhariduse arengukava 2009–2013“, mis on kehtestatud Valituse korraldusega 25.09.2009
nr 415;
Eesti säästva arengu riikliku strateegia Säästev Eesti 21, mille on heaks kiitnud Riigikogu
14.septembril 2005;
Eesti kultuuripärandi hoidmise ja väärtustamise arengukava aastani 2030, mis on kinnitatud Valitsuse
korraldusega 6.06.2008 nr 254;
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Sisejulgeoleku arengukava aastateks 2009-2013, mis on kinnitatud Valitsuse korraldusega 01.02.2007
nr 53;
Konkurentsivõime kava "Eesti 2020" ja selle elluviimise tegevuskava 2011-2015, mis on kinnitatud
Valitsuse korraldusega 28.04.2011nr 202;
Eesti julgeolekupoliitika alused, mis on kinnitatud Riigikogu otsusega 12.05.2010;
"Eesti ettevõtluspoliitika 2007-2013", mis on kinnitatud Valitsuse korraldusega 15.03.2011nr 128;
Eesti riiklik turismiarengukava 2007-2013, mis on kinnitatud Riigikogu otsusega 22.11.2006;
Eesti eluasemevaldkonna arengukava 2008-2013, mis on kinnitatud Valitsuse korraldusega
17.01.2008 Valitsuse korraldus nr 35;
Rahvastikupoliitika alused 2009-2013, mis on kinnitatud Valitsuse korraldusega 11.06.2009 nr 236;
Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006-2015, mis on kinnitatud Riigikogu otsusega 08.11.2006;
Eesti vanuripoliitika alused mis on kinnitatud Valitsuse protokolliline otsusega 28.09.1999,
Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020, mis on kinnitatud Valitsuse korraldusega 17.07.2008 nr
325;
Eesti riigi kultuuripoliitika põhialused, mis on kinnitatud Riigikogu otsusega16.09.1998;
"Liikumisharrastuse arengukava aastateks 2011-2014" kiidetud heaks kultuuriministri poolt
31.12.2010;
Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioon, mis on kinnitatud Riigikogu otsusega 02.12.2002;
Eesti regionaalarengu strateegia 2005-2015, mis on kinnitatud Valitsuse protokolliline otsusega
19.05.2005;
Üleriigiline planeering "Eesti 2010", mis on kinnitatud Valitsuse korraldusega 18.07.2000 19.09.2000
770-k;
Järsi, Türje ja Võhmuta külade arengukava 2010- 2015.
III peatükk
Koostöötegevuskava plaan aastateks 2011-2015
Koostöötegevuskava 2011-2015
Jknr

Tegevus

Orienteeruv aeg läbiviimisel

1.

Viitade ja stendide kujunduse konkurss

2011- 2012

2.

Viitade ja stendide paigutamise kohtade valik

2011- 2012

3.

Viitade ja stendide paigutamine looduses

2012- 2015

4.

Õppe- ja matkaradade asukohtade valik

2011- 2015

5.

Õppe- ja matkaradade välja arendamine

2012- 2015

6.

Pärimuste,
noortele

legendide,

ja

muistendite
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konkurss 2012- 2015

7.

Pärimuste, legendide, ja muistendite avaldamine 2012- 2015
kodulehtedel

8.

Kiviaedade taastamine

2011- 2015

9.

Loodus-, pärand- ja ajalooobjektide korrastamine

2011- 2015

10. Loodusgiidide koolitus

2012- 2015

11. Ühiste sündmuste korraldamine

2012- 2015

12. Naabrivalve piirkonna moodustamine

2013

13. Tuletõrje veevõtukohtade korrastamine

2012- 2015

14. Külade ajaloo
avalikkusele

uurimine

ja

selle

avaldamine 2011- 2015

15. Avalike teenuste pakkumine

2012- 2015

16. Külamuuseumide avamine

2012- 2015

17. Regulaarsed kohtumised ja ühissündmused piirkonna 2011- 2015
edendajatega
18. Külateede videovalve väljaarendamine

2011- 2015

19. Haljastuskonkursid: kodu, ettevõte, küla

2012- 2015

20. Sündmuste jäädvustamine ja avaldamine

2011- 2015

21. Piirkonna loodus-, pärand- ja ajaloo õppepäevad

2012- 2015

22. Bussipaviljonide korrastamine

2012- 2015

23. Maastikuhoolduskavade koostamine

2012- 2015

24. Piirkonna külade külapäev

2012- 2015

25. Piirkonna külade külaseltsi asutamine

2012

26. Piirkonna ettevõtluspäeva korraldamine

2012- 2015

27. Piirkonna kinnisvarapäeva korraldamine

2012- 2015

28. Hetkeolukorra analüüs ja eesmärkide püstitamine 2011- 2015
järgmiseks hooajaks
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29. Elanike teavitamine eesmärkidest, võimalustest, 2011- 2015
kohalikest MTÜ-dest, äriettevõtetest jne
30. Initsiatiivgrupp, koosmõtlejad (sh seltsid, vabatahtlike 2011- 2015
grupp)
31. Teavitustegevus avalikkusele.

2011- 2015

32. Piirkonna edendajate tunnustamine

2011- 2015

33. Täiskasvanutele täiendkoolituste pakkumine

2011-2015

34. Küla piiride tähistamine

2012-2015

IV peatükk
Allkirjastamine
Allkirjad:
Arto Saar
vallavanem
Järva-Jaani Vallavalitsus
Toomas Uudeberg
vallavanem
Tamsalu Vallavalitsus
Indrek Kesküla
vallavanem
Väike- Maarja Vallavalitsus
Aime Kallandi
Juhatuse liige
MTÜ Karinu külaselts KARAME
Stella-Maria Endi
Juhatuse liige
MTÜ StellaMar

allkirjastatud digitaalselt (sertifikaat lisatud)
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Monika Molodost
Juhatuse liige
MTÜ Vajangu Noorsootöö Keskus
MTÜ Lahemaa Ökoturism
juhatuse liige
Kauri Kivipõld
Järva-Jaani Tuletõrje Selts
juhatuse liige
Tuve Kärner

Vajangu Põhikool
direktor
Siiri Hiiesalu;
Priit Adler
Juhatuse liige
MTÜ Ökokratt
Osaühing Kubja Ürt
Juhatuse liige
Merike Sander
Gareth Philip Niblett
Juhatuse liige
Wechmuth Manor Osaühing
Jane Adler
Juhatuse liige
Metsamõisa arendus Osaühing

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital
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