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2014. aasta tegevused

ühikute tunde
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5

1

1

EAS
Tegevuse eesmärk, MIKS tehakse ja oodatav
EAS baasfinantsee mõõdetav tulemus, MIS näitab, et
BF% rimise tunde saavutasime eesmärgi
Tegevuste kirjeldus e. MIDA tehakse

100 100%

Tegevuse eesmärgiks on toetada alustava
ettevõtja arengut saamaks elujõuliseks
ettevõtjaks. 5 kliendi arenguplaani koostamist ja
elluviimist on toetatud ning nõustatud, mille
tulemusena on klient jõudnud toimiva ärimudeliga
edukas ettevõtja, kes on võimeline hiljemalt aasta
peale esmakontakti MAKiga maksma 1 Eesti
mediaanpalka. Klient saavutab endale püstitatud
eesmärgid ning realiseerib oma potentsiaali
100 maksimaalselt.
Nõustamistöö

50 100%

Tegevuse eemärgiks on valdkondliku
informatsiooni edastamine sihtgrupile, kasutades
selleks infoliste, infokirju, meediat,
kodulehekülgi, teabepäevi/seminare. Tegevuse
tulemusena on sihtgrupil olemas värske ja
Info edastamine, suhtlemine, artiklite koostamine, raadiosaadetes
50 ajakohane informatsioon.
osalemine.

50 100%

Tegevuse eemärgiks on valdkondliku
informatsiooni edastamine sihtgrupile, kasutades
selleks infoliste, infokirju, meediat,
kodulehekülgi, teabepäevi/seminare. Tegevuse
tulemusena on sihtgrupil olemas värske ja
Info edastamine, suhtlemine, artiklite koostamine, raadiosaadetes
50 ajakohane informatsioon.
osalemine.
Tegevuse eesmärgiks on kvaliteetse ja
professionaalse nõustamisteenuse pakkumine
ning tulemusteni jõudmine. 115 kliendi info
vajadused on rahuldatud ning nõustamise käigus
on leitud klientide küsimustele vastused.
Nõustamise tulemusena tekib konsultandil
nägemus, kuidas ja milliseid tegevusi tuleks
250 kliendile pakkuda.
Nõustamistöö

115

250 100%

1

20 100%

Tegevuse eesmärgiks on kvaliteetse ja
professionaalse arengunõustamise teenuse
20 pakkumine 1 tegutsevale ettevõttele.

20

30 100%

Tegevuse eesmärgiks on kvaliteetse ja
professionaalse nõustamisteenuse pakkumine
ning tulemusteni jõudmine. 20 tegutseva ettevõtja
infovajadus on rahuldatud. Nõustamise käigus on
leitud vastused ettevõtjal tekkinud küsimuste
30 osas.
Nõustamistöö

2

48 100%

2 korda aastas korraldada maakonna
turismiettevõtjate ümarlauad või ringreisid, et
Tööaeg kulub inimeste informeerimisele, ürituste läbiviimisele,
48 tutvuda erinevate teenuste, toodete ja pakettidega kokkuvõtete tegemisele ja edasiste tegevuste planeerimisele

30 100%

Korraldatakse 1 alustava ettevõtja koolitus, mille
tulemusena valmib koolitusel osalejatel äriplaan.
Osaleb 20 huvilist, neist 10 esitab koolituse
lõpuks äriplaani ning vähemalt 1 koolituse
Tööaeg kulub koolituste gruppide komplekteerimisele, nendega
lõpetanud esitab taotluse stardiabi programmi
suhtlemisele, osalemisele koolitustel ja kohapealne operatiivne nõustamine,
30 ning see saab positiivse otsuse
koolitajate toetamine koolituse käigus vajadusel.

30 100%

Tegevuse eesmärgiks on korraldada
ettevõtlusnädala raames ettevõtluspäeva
potentsiaalsetele alustavatele ettevõtjatele, kus
neil on võimalik saada teadmisi äriideede
genereerimise ja elluviimise koha pealt ning
tutvustatud on arenduskeskuse teenuseid.
Tegevuse tulemusena on vähemalt 2/3 osalejatest Konsultandi tööaeg kulub grupi komplekteerimisele, ürituse
(vähemalt 30) saanud teadmisi ja kasu
reklaamimisele, kokkulepete sõlmimisele, ürituse läbi viimine ning
30 järgnevateks tegevusteks.
kokkuvõtete tegemisele

1

1

1

1

150 100%

30 100%

Arengunõustamine

Menotrklubi eesmärgiks on toetada maakonnas
tegutsevaid alustavaid ettevõtteid, pakkudes neile
võimalusi oma suhtevõrgustiku laiendamiseks,
kogemuste vahetamiseks ning ettevõtlusalaste
teadmiste
suurendamiseks ning kasvatada arenduskeskuse
juurde kontaktvõrgustik mentoritest, kes on
valmis püsivalt ja
vabatahtlikult panustama oma teadmiste, oskuste
ja kogemustega alustavate ettevõtjate
arendamisse, inimesed kes täiendavad
Konsultandi tööaeg kulub mentorklubi korraldamise ja koordineerimise
150 arengunõustamisega antavat tuge.
peale

Tegevuse eesmärgiks on toetada ja pakkuda
maakondlikku tuge Ajujahi eesmärkide
saavutamisel st. enam ideid ja aktiivne osavõtt
30 projektist

Konsultandi tööaeg kulub teavitustegevustele ja osalemine ideede
selekteerimisel.

Kaasrahastajad, nende panuse suurus,
partnerid jm. lisainfo
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44 100%

Investorteenindu
se tugitegevused kmpl

1

348 100%

Invest in Estonia projekti koordineerimine
maakonnas. Tegevuse eesmärgiks on tutvustada
348 Järvamaa erinevaid investeerimisvõimalusi.

KOV kontaktvõrgustiku haldamine, välis ja siseinvestoritele suunatud
maakonna turundustegevuste organiseerimine, investorpäringute
teenindamine ja pakkumiste koostamine.

Haridusprogra
mm "Ettevõtlik
kool"
arendamine
Järvamaal

1

346 100%

Tegevuse eesmärgiks on tutvustada ja edasi
arendada Järvamaal projekti "Ettevõtlik kool"
346 ning osaleda üle-eestilises võrgustiku töös.

Konslutandi tööaeg, mis kulub protsessi eestvedamisele ja juhtimisele,
kokkulepete sõlmimisele partneritega

Ettevõtlusnädala eesmärgiks on arendada
inimestes ettevõtlikku eluhoiakut ja soosivat
suhtumist ettevõtlusesse. 2014 aastal oleme
korraldamas 8 ettevõtlusnädal teisel novembrikuu
nädalal. 5 päeva jooksul planeerime erinevaid
üritusi erinevatele sihtgruppidele nn. ajurünnakud,
erinevad seminarid, toodete tutvustused,
ettevõtete külastused, kutsekoolides avatud uste
päev ettevõtjatele jne. Ettevõtlusnädal toimub
koostöös partneritega. Järvamaa
Ettevõtlusnädalat on aidanud peale EASi
rahastada Järvamaa Omavalitsuste Liit, Järva
Maavalitsus, SA Põhja-Eesti Turism, SA KeskEesti Noorsootöö Keskus. Meedia poole pealt
teeme alati koostööd Kuma raadio,
maakonnalehe Järva Teataja ning piirkondlike
300 valla/linna lehtedega.

Ettevõtlusnädalale ootame kõiki aktiivseid ja ettevõtlikke inimesi, kes
soovivad alustada oma ettevõttega või seda edasi arendada. Sellel nädalal
tunnustatakse ja pööratakse tähelepanu meie maakonna edukamatele
ettevõtjatele sh. turismiarendajatele.
Käesoleval aastal oleme planeerinud tegevusi 8-18-aastastele noortele, et
kasvatada ja õpetada neile ettevõtlikku eluhoiakut. Noortel on võimalus
külastada maakonna edukamaid ettevõtjaid.
Ettevõtlusnädal on hea võimalus omavahel kohtuda noortel, alustavatel ja
tegutsevatel ettevõtjatel ning maakonna arendustööga tegelevatel inimestel,
jagada oma kogemusi ning õppida teistelt.
Ettevõtlusnädala esimesed päevad on suunatud koolinoortele, üks päev on
suunatud alustavale ettevõtjatel, ühel päeval keskendutakse
turismiettevõtjatele, ühel päeval keskendutakse tegutsevatele ettevõtjatele
ning tunnustamisele. Nädal lõppeb traditsiooniliselt Järvamaa messiga.
Ettevõtlusnädala ürituste planeerimine, läbi rääkimiste pidamine
partneritega, lisarahastuste leidmine, ettevõtlusnädala ürituste
korraldamine, aruannete koostamine.

kaardistatava
t

kmpl

Tööaeg kulub ettevõtjatega suhtlemisele ja Navisioni täitmisele

kmpl

1

300 100%

KOOL

konsultanti

1

32 100%

JAK konsultant on osalenud EASi poolt
korraldatavatel teabepäevadel, koolitustel ning
32 suvisel/talvisel seminaril.

Konsultandi koolitusel osalemise aeg

KOOL

EAS koolitused
ja infopäevad
MAKile, sh suve
ja talveseminar konsultanti

1

88 100%

JAK konsultant on osalenud EASi poolt
korraldatavatel teabepäevadel ning
88 suvisel/talvisel seminaril.

Konsultandi koolitusel osalemise aeg

KOKKU

MTÜ

110

Kaardistatud on maakonna ettevõtlus - sektorite,
ettevõtete suuruse, ekspordivõimekuse jm.
näitajate põhjal. Ettevõtete analüüs ja
kliendibaasi loomine toimub vastavalt EAS
44 tellimusele.

MAK
sisekoolitused
EAS toega

KOOL

MTÜ

185 100%

Järvamaa
Ettevõtlusnädal
a korraldamine

EV

MTÜ

1

PRO

EV

MTÜ

kmpl

Tegevuse eesmärgiks on pakkuda maakondlikku
tuge ENTRUM programmi eesmärkide
saavutamisel Järvamaal. Tegevuse tulemusena on Konsultandi ülesandeks on maakondliku võrgustiku kaasamine ja
kaasatud aktiivseid maakonna noori ning loodud teavitamine, tehnilise abi pakkumine korralduslike tegevuste puhul,
185 võimalus neil projektis osaleda.
projekti meeskondade nõustamine.

Enesearendus

konsultanti

1

175 100%
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50 100%

35

150 100%

5

50 100%

35

150 100%

Projektide ette valmistamine, materjalide läbi
töötamine/lugemine, enesetäiendamine, erialase
kirjanduse läbitöötamine, loengute ja ettekannete Konsultandi tööaeg, mis kulub erinevate teemade ja materjalide lugemisele,
175 pidamine.
läbi töötamisele. Oluline osa nõustamise ettevalmistamisel.
2306

Tegevuse eesmärgiks on suurendada
tegutsemisvõimekamaid ja jätkusuutlikumaid
ühendusi, mis on sihipäraselt ja eesmärgistatult
50 asutatud.

Nõustamistöö

Tegevuse eesmärgiks on kvaliteetse ja
professionaalse nõustamisteenud pakkumine ning
tulemusteni jõudmine. 35 kliendi info vajadused
on rahuldatud ning nõustamise käigus on leitud
klientide küsimustele vastused. Nõustamise
tulemusena tekib konsultandil nägemus, kuidas ja
150 milliseid tegevusi tuleks kliendile pakkuda.
Nõustamistöö
Eesmärgiks on suurendada
tegutsemisvõimekamaid ja jätkusuutlikumaid
50 ühendusi

Nõustamistöö

Tegevuse eesmärgiks on kvaliteetse ja
professionaalse nõustamisteenud pakkumine ning
tulemusteni jõudmine. 35 kliendi info vajadused
on rahuldatud ning nõustamise käigus on leitud
klientide küsimustele vastused. Nõustamise
tulemusena tekib konsultandil nägemus, kuidas ja
150 milliseid tegevusi tuleks kliendile pakkuda.
Nõustamistöö

MTÜ

MUU

Infotegevus

1

100 100%

Tegevuse eemärgiks on valdkondliku
informatsiooni edastamine sihtgrupile, kasutades
selleks infoliste, infokirju, meediat,
kodulehekülgi, teabepäevi/seminare. Tegevuse
tulemusena on sihtgrupil olemas värske ja
Info edastamine, suhtlemine, kaardistamine, artiklite koostamine,
100 ajakohane informatsioon.
raadiosaadete ja seminaride läbi viimine.

MTÜ

MUU

MAKIS

1

125 100%

Konsultandi osalemine MAKISes
125 tavakonsultandina

MTÜ

MUU

Tegutsevate
ühenduste
koolitused

2

96 100%

96 Tegutsevatele ühendustele suunatud koolitused

MTÜ

MUU

Baaskoolitus

1

20 100%

Alustavatele ja tegutsevatele MTÜdele suunatud
baasteadmiste koolituse läbi viimine. Osaleb
Baaskoolituse ettevalmistavate ja jätkutegevuste korraldamine, koolituse
20 vähemalt 8 MTÜd.
tervikliku korralduse eest vastutamine, osalemine koolitusmoodulites.

MTÜ

MUU

Mentorklubid

1

100 100%

MTÜ

MUU

Väikeprojektid

2

60 100%
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MTÜ
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MTÜ

MTÜ

MTÜ
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KOV
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KOV
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MUU
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ümarlauad (SiM)

PRO

KOOL

KOOL
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Enesearendus

konsultanti

PRO

Investorteenindus
e kodulehekülje
www.investinjarv
a.com edasi
arendamine
kmpl

PRO

Järvamaa
arendustöötajate
(sh.
investorteenindus
e inimesed) 2
õppereisi
korraldamine
naabermaakonda.

PRO

Ettevõtlikkuse ja
tööhõive
maakondliku
kava koostamine

PRO

Maakonna
ettevõtlusalade/t
ööstusalade
ressursside ja
alternatiivide
kaardistamine

Mentorklubi käivitamise eesmärk on tõsta
ühenduste teadmisi ja oskusi ning pakkuda neile
nende tegevustes tuge. Planeerimine käivitada
mentorklubi, mille eesmärgiks on toetada nii
alustavaid kui tegutsevaid ühenduste juhte jagada kogemusi ning toetada teineteist.
Mentorklubi tulemusena on kaasatud vähemalt 10
mentiid ja 3 mentorit ning nad oma tegevustest
Konsultandi roll on mentorklubi maakondlik koordineerimine, nende
100 saavutanud vähemalt 75% planeeritust.
tegevuste toetamine ning eesmärgistamine tulemustele.
Vähemalt kahe väikeprojekti korraldamine
60 lähtuvalt koolituskavast.

300 100%

Kodanikuühiskonna nädala eesmärgiks on
kodanikualgatuse arendamine maakondlikul
tasandil, ühenduste võimekuse suurendamine ja
uute inimeste kaasamine ühenduste tegevusse
kodanikuühenduste endi koostöö kaudu. Samuti
soovime saada suuremat tähelepanu pöörata
kodanikuühiskonna teemadele. Järvamaa
kodanikuühiskonna nädalat korraldame
novembrikuu viimasel nädalal. Tegevuse
tulemuseks on aktiivsete inimeste ja ühenduste
300 arvu tõus, ühisettevõtmiste tekkimine.

100 100%

Arutelude eesmärgiks on uue perioodi
kodanikuühiskonna arengukavva sisendite
kogumine ja ühenduste rahastamise
100 juhendamaterjali tutvustamine

Täpsemad teemad selguvad

1

142 100%

Arvamusfestival toimub 15-16 august 2014.
Tegemist on arvamuskultuuri festivaliga, kus
arutatakse erinevaid Eesti olevikku ja tulevikku
puudutavaid küsimusi. Ettevõtmise eesmärk on
luua Eestis avatud, kogu ühiskonda kaasav ja
poliitiliste eesmärkideta arvamuskultuuri ja
142 kodanikuharidust arendav kohtumispaik.

Konsultandi tööaeg kulub festivali ettevalmistamisele ja ürituse läbi
viimisele

1

32 100%

JAK konsultant on osalenud EASi poolt
32 korraldatavatel koolitustel.

Konsultandi koolitusel osalemise aeg

88 100%

JAK konsultant on osalenud EASi poolt
korraldatavatel teabepäevadel ning
88 suvisel/talvisel seminaril.

Konsultandi koolitusel osalemise aeg

1

MAK
sisekoolitused
EAS toega
konsultanti
EAS koolitused
ja infopäevad
MAKile, sh suve
ja talveseminar konsultanti

Konsultant teavitab ja reklaamib koolitust, tegeleb osalejate
registreerimisega

Koolituskavade koostamine kaks korda aastas, koolituste
ettevalmistamine, läbi viimise korraldamine ning aruannete koostamine
Konsultandi tööaeg kulu kogu nädala ettevalmistamisele, suhtlemisele
partneritega, kodanikuühiskonna konverentsi korraldamisele ja parimate
tunnustamisele. Konsultant on koordinaatori rolli maakonnas.
- Kohtumised partneritega nädala korraldamiseks ja kontseptsiooni
loomiseks
- Programmi koostamine
- Erinevatele sihtgruppidele sündmuste loomine vastavalt vajadustele
- Ruumide, info ja reklaami logistika korraldamine
- Meedia ja kommunikatsioon sihtgrupi ja laiema avalikkuse tasandil
- Visuaali ja identiteedi loomine
- Neljanda kodanikuühiskonna konverentsi korraldamine
- Audivisuaalne reklaammaterjal sotsiaalmeedia võrgustikele
- Raadiosaated ja artiklid ajalehtedes

1

Arvamusfestival
2014

MAKISe infosüsteemi administreerimine

1

1

1

1

1

1

175 100%
1738

120

40

150

100

85%

85%

85%

85%

Projektide ette valmistamine, materjalide läbi
töötamine/lugemine, enesetäiendamine, erialase
kirjanduse läbitöötamine, loengute ja ettekannete Konsultandi tööaeg, mis kulub erinevate teemade ja materjalide lugemisele,
175 pidamine.
läbi töötamisele. Oluline osa nõustamise ettevalmistamisel.
1738

Eesmärgiks on pakkuda Järvamaad nii sise- kui
välisinvestoritele võimaliku investeeringu
sihtkohana. Kindel on see, et soovime
invetoritena näha selliseid ettevõtjaid, kes
102 soovivad luua hästi tasustatud töökohti.

Maakondliku investeeringute lehe edasi arendamine, infoga täiendamine,
tõlkimine, turundamine.

Erinevatel aastatel oleme üritanud koondada
arendustöötajaid ühise laua taha, kuid see ei ole
erinevate põhjustel eriti hästi õnnestunud.
Eesmärgiks on tõsta arendustegevusega
tegelevate inimeste teadmisi ning jagada häid
kogemusi teiste kolleegidega
naabermaakondades. Läbi selle on võimalik
teostada ühisprojekte ja arendusi ning leida
erinevaid koostöökohti. Planeerimine 2 õppereisi, Töötaja tööaeg, mis kulub ettevõtmise planeerimiseks ja tegevuse ellu
34 sihtkohad ei ole tänatäpselt veel paigas.
viimiseks

Töö elluviimist rahastab JOL ning tegevus
on fikseeritud baasfinantseerimise
lepingus.

Töö elluviimist rahastab JOL ning tegevus
on fikseeritud baasfinantseerimise
lepingus.

Ettevõtlikkuse ja tööhõive maakondliku kava koostamise
protsessi juhib ja veab arenduskeskus. Kava koostamise raames leitakse
vajalikud strateegilised partnerid ja sõlmitakse nendega kokkulepped
koostöös
osalemiseks. Korraldatakse erinevaid ümarlaudasid tegevuste
kaardistamiseks ja
prioritiseeritakse olulisemad tegevused maakonna jaoks. Koostöös
partneritega
Eesmärgiks on suunata ettevõtlikkuse ja tööalase vaadatakse üle maakonna kitsaskohad ettevõtlikkuse ja tööhõive
aktiivsuse suurendamist piirkonnas ning selle
valdkonnas ning
põhjal koostatakse erinevate partneritega
lepitakse kokku eesmärgid olukorra parandamiseks. Arutelude tulemusena Töö elluviimist rahastab JOL ning tegevus
kava/maakondlik kokkulepe ning lepitakse kokku valmib
on fikseeritud baasfinantseerimise
127,5 edasistes tegevustes
maakondlik ettevõtlikkuse ja tööhõive rakenduskava.
lepingus.
Eesmärgiks on parendada tööstusalade võimalusi
ja analüüsida Järvamaa
ettevõtlusalade/tööstusalade vajadusi ning
Maakonna ettevõtlusalade/tööstusalade ressursside ja alternatiivide
kitsaskoht ning leida nende lahendamiseks
kaardistamine (see tegevus on otseselt seotud järgmise perioodi
85 kitsaskohad.
rahastamisvõimalustega)

Töö elluviimist rahastab JOL ning tegevus
on fikseeritud baasfinantseerimise
lepingus.

KOV

KOV

KOV

KOV

TUGI

Kultuuri
arengukava
koostamine 20142020

PRO

1

50

85%

PRO

Reisikorraldajate
le 1 päevane
maakonda
tutvustava reisi
korraldamine

1

40

85%

Tegevuse eesmärgiks on Järvamaa kui
turismipiirkonna laialdane tutvustamine. Oleme
korraldanud kahel aastal Järvamaad tutvustava
ringreisi reisikorraldajatele. Huvi on olnud väga
suur ning tagasiside positiivne. Soovime sellega
jätkata ning planeerida 2014 aasta kevadeks 1
päevase maakonna turismiobjekte tutvustava
ringreisi. Läbi selle kasvab maakonna kui
reisisihtkoha tuntus ning tõuseb potentsiaalsete
külastajate arv maakonda. Leppe kaudu tehakse
koostööd Järvamaa turismitoodete tutvustamisel
34 reisikorraldajatele.

PRO

Võhma linna
arengukava
koostamise
nõustamine

1

40

0%

Võhma linna arengukava uuendamine ja Viljandi
0 maakonna strateegiaga kooskõlla viimine

PRO

Järvamaa
Arenguleppe
2014-2020
vedamine

1

40

0%

0 Järvamaa Arenguleppe 2014 - 2020 koostamine

PRO

Maakonna
starteegia
uuendamine ja
täiendamine

1

80

0%

Järva maakona arengustrateegia 2012-2020
0 uuendamine ja täiendamine

Green Way
turismitee
arendamine ja
turundamine

KOV
KOV

PRO
KOKKU

MUU

MUU

TIK tegevus

MUU

Maakondlike
arendusrahade
komisjoni töös
osalemine

MUU

MUU

Järvamaa
infoportaali
toimetamine ja
arendamine

kmpl

1

1564

30%

MUU

MUU

Raamatupidamis
e teenuse
pakkumine
kmpl

1

1205

0%

MUU

MUU

MUU

info esitlemine
veebilehel

MUU

Töö meediaga

MUU

1

120
780

85%

kmpl

1

1706

0%

kmpl

1

kmpl

kmpl

1

1

75 100%

EAS koolitused
ja infopäevad
MAKile, sh suve
ja talveseminar inimene

2

MAK juhtimine kmpl
raamatupidamine kmpl

1
1

64 100%
4711
500 55%
537 55%

MAK ISO
väljatöötamine

päeva

5

40

55%

KOOL

MAK
sisekoolitused
EAS toega

juhti

1

32

55%

KOOL

EAS koolitused
ja infopäevad
MAKile, sh suve
ja talveseminar juhti

1

32 100%

BFpp

Enesearendus

55%

juhti

1

Tegevused :
• Infotrükis "Green Way - pärlite tee läbi Eestimaa" koostamine ja
trükkimine KIK rahastuse toel (selgub detsembris)
• Green Way turundusstrateegia tegevuskava koostamine 2014-2016
• Piirkondlike ümarlaudade korraldamine, toodete tutvustamine/tutvumine
kohapeal, ettevõtjate/teenuse pakkujate valmisoleku testimine, kogemuste
vahetamine teiste teemateede n. Romantiline rannatee eestvedajatega.

omavalitsuste liit, KIK, MAAKAR

vt. eraldi tegevuskava Järva TIK tegevuskava

EAS, KOVid ja oma teenitavad vahendid

Tööaeg kulub projektide läbi vaatamisse, koosolekutel osalemisele ning
aruannetega tutvumisele.

Alates 2006.a. septembrist on maakonna
infoportaali toimetamine ja arendamine Järvamaa
Arenduskeskuse all. Järvamaa infoportaali
www.jarva.ee toimetamisega tegeleb portaali
Portaali toimetaja tööaeg kulub igapäevase portaali toimetamisele, uute
469,2 toimetaja.
arendusprojektide ellu viimisele, rahade taotlemisele.
Lepingu järgselt on korraldatud Järvamaa
Omavalitsuste Liidu ; Kesk-Eesti Noortekeskuse Tööaeg kulub teenuse pakkumisele ehk raamatupidamislikike toimingute
0 ja Eesti Orienteerumisliidu raamatupidamine
tegemiseks igapäevaselt vastavalt sõlmitud lepingutele.

Erinevate ettevõtmistega muudetakse
sihtrühmade hoiakuid ja suhtumist ettevõtlusesse,
aktiivsesse ellu. Maakonna lehe ja 12
omavalitsuse lehti kasutatakse aastaringselt
arenduskeskuse informatsiooni edastamiseks;
teavitamine erinevatest rahastamisvõimalsutest
erinevatele sihtrühmadele, arvamus ja
teavitamisartiklid, teemapõhised artiklid,
koolituste ja seminaride reklaamid ning
Töötajate aeg kulub materjali kogumisele, artiklite ja teadete koostamisele,
75 tutvustused.
suhtlemisele kohalike lehtede toimetajatega, info edastamisse.

MUU

KOOL
KOKKU

Juhataja osalemine maakondlike arendusrahade
30 komisjoni töös.

175

55%

JAK 2 töötajat on osalenud EASi poolt
korraldatavatel teabepäevadel ning
64 suvisel/talvisel seminaril.
705,2
276,7 JAK on juhitud . Kuni 50% juhataja tööajast
297,1 JAK raamatupidamine on korraldatud

22,10

Järvamaa Arenduskeskuses on välja töötatud
kvaliteedijuhtimissüsteem ning jooksvalt üle
vaadatud ja täiendatud.

17,7 Osaletud on koolitustel

32 Osaletud on koolitustel ja seminaridel
Projektide ette valmistamine, materjalide läbi
töötamine/lugemine, enesetäiendamine, erialase
kirjanduse läbitöötamine, loengute ja ettekannete
96,8 pidamine.
742,40

JOL leping

Töö elluviimist rahastab JOL ning tegevus
on fikseeritud baasfinantseerimise
lepingus.

67 100%

TUGI

TUGI

TIK töö korraldamine, vt. TIK tegevuskava ja
eelarve. Tegemist on puhtalt TIK töötaja
0 tööajaga, 1 täiskoht.

Maakonna kultuuri arengukava koostamise protsessi juhtimine ja kokku
kirjutamine

Aastaringselt toimub arenduskeskuse
koduleheküljele informatsiooni edastamine ja
lehe edasi arendamine, täiendamine
(www.jarva.ee/jak). Järvamaa Infoportaalil on
toimetaja, kes ühtlasi vastutab arenduskeskuse
koduleheküljel oleva info aktuaalsuse ja uudiste
67 eest.

MUU
KOKKU
ABI
ABI

TUGI

Tegevuse eesmärgiks on arendada ja turundada
marsruuti Tallinn-Saku-Rapla-Türi-ViljandiKarksi-Nuia-Lilli ehk “ Green Way - pärlite tee
läbi Eestimaa“ iseseisvalt looduses
liikumist harrastavale aktiivsele inimesele.
Tulemused:
• Valminud on eesti/inglise keelne infotrükis
5000 tk, A5 formaadis, kammköites.
• Koostatud on Green Way tegevuskava aastateks
2014-2016 ning üle on vaadatud GW
turundusstrateegia.
• Teekonnale jäävate ettevõtjate toodete paketid
on välja selgitatud ning protsessi on kaasatud 1-2
102 eksperti.
527

30 100%

MUU
MUU
TUGI
TUGI

TUGI

Maakonna kultuuri arengukava koostamise
42,5 protsessi juhtimine ja kokku kirjutamine

Järvamaa Infoportaali toimetaja ülesandeks on pidevalt uuendada ja
täiendada uudistega arenduskeskuse kodulehekülge www.jarva.ee/jak ning
toetada asutuse teisi töötajaid kodulehele informatsiooni üles panemisega.

JAK 2 töötajat on osalenud EASi poolt korraldatavatel teabepäevadel ning
suvisel/talvisel seminaril.
JAK igapäevatöö on juhitud .
JAK raamatupidamine on korraldatud

ISO põhimõtted on rakendatud ning pidevalt üle vaadatud ning täiendatud.

Järvamaa Infoportaali rahastamine tuleb
suuremas mahus Järvamaa Omavalitsuste
Liidult . JOLiga on iga-aastane leping
konkreetsete tegevuste ellu viimiseks.

Tööaega tasustavad organisatsioonidise.

Sisu tunde
kokku

9535

Sellest
EAS tunde

5276

2014.a. täitmine
I pa

ühikuid
tehtud

II poolaasta

ühikuid
tehtud

aega
kulunud

3

1

1

64

24

Edastatud on igasugust informatsiooni alustavale ettevõtjale ja
potentsiaalsetele alustajatele. Seda tehakse reklaami tegemise
eesmärgil. Vahendame EAS poolt saadetud infot oma listidesse
(listis üle 400 kontakti). Oleme koostanud kaks infoartiklit
alustavale ettevõtjale, millest üks ilmus maakonna portaalis ja
teine maakonna lehes. Alustavatele ettevõtjatele korraldasime
infopäeva Järva- Jaani vallas koostöös vallavanemaga, teemal
"kuidas alustada".

28

Vahendatud on EAS poolt saadetud infot tegutsevate ettevõtjate
listidesse. Uuendatud on arenduskeskuse kodulehel tegutsevale
ettevõtjale mõeldud informatsiooni. Koostatud on üks pikem
majandusteemaline artikkel, maakonna lehele, Järvamaa
ettevõtlusest. Samal teemal on kutsunud rääkima ettevõtjate
katusorganisatsioon - Järvamaa Ettevõtjate Selts ja ettevõtlike
noorte organisatsioon JCA.

168

0

0

1

1

1

1

1

MIDA mõõdetavat saavutati?
Toetatud on kolme alustava ettevõtja arengut saamaks
elujõuliseks ettevõtjaks. Need kolm ettevõtet paistavad silma
teiste hulgast, selle poolest, et nad on tugevad just juhtide
poolest, kes realiseerivad oma potentsiaali maksimaalselt ning
suudavad maksta Eesti keskmist mediaanpalka. (Moobel SL OÜ,
Karusauna Talu ja Wash24 OÜ). Arenduskeskus on sellel
poolaastal tegelikult veel lisaks nendele kolmele nõustanud 19
alustava ettevõtja arenguplaani, kes on alustanud oma arenguga
aga nad ei suuda maksta peale esimest kontakti Eesti keskmist
mediaanpalka. Nende areng ei ole nii kiire vaid tehakse esimesi
samme arglikult.

67

19

aega
kulunud

Arenduskeskuses on pakutud 67 kliendile (potentsiaalne alustaja
ja alustanud ettevõtja- alla 3a) nõustamisteenust ning kokku
lepitud edaspidistes tegevustes. Nendest klientidest 22 (35%) on
jõudnud oma äriplaanini ning finantsprognooside koostamiseni,
kellega on läbi viidud arengunõustamised, mille käigus ettevõtjad
arenevad silmnähtavalt.

19

Pakkusime 19 kliendile (tegutsevale ettevõtjale)
nõustamisteenust. Nõustamisel jagasime informatsiooni erinevate
toetuste osas ning vastasime ettevõtjate küsimustele. Tegutsev
ettevõtja huvitub üldjuhul toetusprogrammidest või otsib
ekspordivõimalusi. Ekspordi teemalise professionaalse
konsultatsiooni vajaduse puhul saadame ettevõtja edasi EAS
konsultantide juurde. Sellel poolaastal oli selliseid ettevõtjaid 2,
keda suunasime edasi EAS-i peale esialgset nõustamist (ettevõtjal
oli olemas toode ja arengukava selle toote ekspordiks).

36

Maakonna turismiorganisatsioonidele on korraldatud üks
ümarlaud, kus rääkisime koostöövõimalustest ja -vajadusest.
EAS turismiarenduskeskus soovis kohtuda Järvamaa
turismiorganisatsioonidega ja KOV-dega, selleks valmistasime
ette 2 kohtumist. Oleme korraldanud ringreisi huvilistele, et
tutvustada uusi turismiteenuseid ja pakette Järvamaal.

8

Alustava ettevõtja baaskoolituse läbiviimiseks on kokkulepped
saavutatud BDA Consuling OÜ-ga. Koolitus on planeeritud läbi
viia oktoobris. Edastatud on koolitajale informatsiooni maakonna
tasandil tegevuste läbiviimiseks.

8

Ettevõtluspäeva läbiviimiseks on alustatud eeltööd.
Ettevõtluspäeva viib läbi Reiting PR, kellega on
koostöösoovidest räägitud ja neile maakondlikku infot saadetud.
Ettevõtluspäev toimub 11. novembril Paides.

70

Alustasime tööd esmakordselt maakonna mentorklubi
komplekteerimisega. Tegevussoovid aga ei täitunud, sest me ei
saanud alustamiseks kokku vajalikku arvu mentiisid.
Mentorklubisse registreerus 9 mentiid, kellest kolmel ei onud
täidetud EAS-i poolsed nõuded, lepingujärgne vajadus aga 12.
Seega olid meil veel pooled (6 inimest) puudu, et saaksime
sõlmida EAS-ga koostöölepingu ning tekiks võimalus saada
piirkonda lisaraha 4500 eurot. Täna meil valmidust ei ole, selleks,
et mentorklubiga Järvamaal alustada ja sõlmida EAS-iga
koostööleping. Puudu jääb vähemalt kuus motiveeritud osalejat
ning ka kulude osaline rahaline kate. Meile tundub, et väikeses
maakonnas ei saa teatud tegevusi teha, valim mentiidest on liiga
väike, selleks, et miinimumnõuded täita. Selle tegevuse
tulemusena aga leidsime viis väga toredat mentorit, kellega
koostöö jätkub ning kohtusime paljude ettevõtjatega reklaami
tegemise eesmärgil. Valmisid kahe esimese mentorklubi
päevakavad ning saavutasime kokkulepped koolitajatega, ruumi
üürijatega ja toitlustajatega, millest tuli hiljem joobuda.

30

Tehtud on teavitustegevusi AJUJAHI programmi kohta. Info on
saadetud maakonna koolide majandusõpetajatele ja
karjäärikoordinaatoritele. Oleme suhelnud õpilasfirmadega ja
tutvustanud programmi. Samuti on saadetud informatsioon
alustavate ettevõtjate infolisti.

1

218

56

24

1

Sellel poolaastal jätkusid ENTRUM tegevused, mis algasid
aastal 2013. Arenduskeskus oli SA Entrum lepinguline
koostööpartner, tegime abistavaid tegevusi maakonnas
programmi läbiviimisel. Programmi juhi Darja Saarega toimusid
iganädalased Skype koosolekud, selleks, et kõik tegevused
sujuks ja oleksime hästi informeeritud. Selle perioodi jooksul
toimus neli ENTRUM päeva Tallinnas, kus üks oli kahepäevane.
Programmiga liitus Järvamaalt 92 õpilast, kes moodustasid 30
meeskonda. Nendest meeskondadest jõudis superfinaali kümme
(lõpugalal nimetati 6 meeskonda parimate hulka). ENTRUM
peaauhind tuli Järvamaale - meeskonnale "Nätrum". Järvamaa
noortel läks üldiselt väga hästi, 7 auhinnast toodi 3 Järvamaale.
Terve programmi jooksul pakkusime meeskondadele nõustamist.
Tegime koostööd kooli direktoritega, majandusõpetajatega ja
huvijuhtidega, et nad oleks noorte edulugudega kursis. Osalesime
ka maakondlikus hindamiskomisjonis.

Kaardistatud on 56 ettevõtet Järvamaal (alustajad aastatel 2013
ja 2014), kellega on suheldud ja vastavalt sellele küsimustikud
täidetud Navisionis.

Ettevõtliku kooli võrgustiku skype koosolekud on toimunud iga 3
nädala tagant ning toimunud on kohtumine ja tutvumine Viljandi
Riigigümnaasiumis. Osaletud on programmi standardi koolitusel
Jõhvis. I pa jooksul on üle-Eestilise võrgustiku poolt koostatud 2
projektitaotlust (Eesti Noorsootöö Keskusele ja
Siseministeeriumile). Meie keskus on nende taotluste kokku
panemisel väga aktiivselt osalenud ja aega panustanud, ENTK
taotluse juures oli JAK taotlejaks. Kahjuks ei ole meil õnnestunud
nende projektidega rahastust saada. Osaletud on Järvamaa
koolide erinevatel üritustele. Teavitatud ja reklaamitud on
mitmeid kordi üle-Eestilist edulugude konkurssi, kuhu Järvamaalt
esitati 5 edulugu. Parimaid tunnustatakse oktoobris toimuval
Haridusfestivalil.

120

Tegeletud on ettevõtlusnädala ettevalmistustöödega.
Ettevõtlusnädal toimub 10.-15. novembril. Leitud on mõned
koostööpartnerid, kellega on läbirääkimisi peetud.
Ettevõtlusnädala kulude katmiseks on kirjutatud rahataotlus
LEADER programmi.

1

90

0

0

1

24

Ettevõtluskonsultant on osalenud kahel teabepäeval ja ühel
koolitusel, mida korraldas EAS.

1

94

Ettevõtluskonsultandi tööaeg on kulunud esinemiste ja
kohtumiste ettevalmistamiseks. LEADER programmi
hindamiskomisjoni liikmena projektide lugemiseks ja
hindamiseks. Omavalitsuste liidu majanduskomisjoni liikmena
koosolekutel osalemiseks ja materjalidega tutvumiseks.
Äriplaanide lugemiseks ja konsultatsioonide ettevalmistamiseks.

157

1025

0

0

0

12

40

Järvamaal on alustavate MTÜde hulk kasvanud järk-järgult ning
see trend on jätkumas. Luuakse rohkem mõtestatud ühendusi
ning kindla eesmärgi või sooviga midagi parandada ja paremaks
luua. Konsultandi tööaeg on kulunud ühenduste nõustamise
ettevalmistamisele ja nõustamise protsessile.

15

70

15 MTÜd on saanud infonõustamist arenduskeskusest

3

20

3 ühendust on läbinud arengunõustamise ja seeläbi on kasvanud
nende tegutsemisvõimekus

17

42

Nõustatud on 25 projektitaotlust ning 15 projekti neist on saanud
rahastuse.

50

Taaskäivitatud on kodanikuühiskonna infokirjad, mida
saadetakse välja iga kuu 1 korda kokku 304-le inimesele.
Infokirjade avamisprotsent on väga hea. Kirjutati artikleid
Järvamaa Infoportaali tutvustamaks kodanikeühendustele
suunatud rahastamisvõimalusi ning neile mõeldud sündmusi.

70

MAKISes oleva info kontrollimine/ lugemine ning paranduste
tegemine, uute artiklite koostamine ning ülesse panemine, info
muutmine, lisamine. Sündmuste loomine ning teiste konsultantide
abistamine.

2

96

Toimus kaks eraldi koolitust tegutsevatele ühendustele. Üks
koolitus aprillis ja teine mai kuus. Konsultant tegeles koolituse
teavitamise ja reklaamimisega ning osalejate registreerimisega.
Koolituste grupid täitusid edukalt ning koolitused toimusid.

1

4

Baaskoolitus toimub teisel poolaastal. Esimesel poolaastal tegeli
teavitustegevusega.

2

15

Peamiselt toimus mentorklubi ettevalmistus teiseks poolaastaks.
Toimus kaks väiksemat kohtumist eelmisel aastal mentorklubis
osalenutega kogukonnakeskuses.

1

30

Korraldatud on väikeprojekti koolitus, sihtgruppi teavitatud ning
tehtud on koolituse aruanne. Koostatud on teise poolaasta
koolituskava.

150

Konsultandi aeg on kulunud Ühisnädala partneritega suhtlemisele
ja esmase plaani koostamisele ning uute partnerite otsimisele.
Teine konsultant (Maiko Kesküla) tegeles üle Eestilise
Ühisnädala planeerimisega - ühisturunduse projekti koostamise ja
juhtimisega, partneritest koosneva nõukoja tegevuse
korraldamise, koordinaatori värbamise ja tööle rakendamisega,
turundus ja kommunikatsiooniplaani väljatöötamisega ühisnädala
reklaamimiseks. Ühisturunduse töögrupi juhtimisega (töögrupis
tegutseb üle 10 inimese)

100

On toimunud kohtumised Järvamaa kodanikeühenduste
aktiivsemate liikmetega, kellega koos arutati uue
kodanikuühiskonna arengukavaga seonduvat. Koostatud on
aruandlus ning kogutud materjalid ja ideed esitatud
siseministeeriumile.

1

120

MTÜ konsultant osales Arvamusfestivali juhtgrupis - juhtides
Järvamaa toimkonna tegevust ja osaledes praktiliselt kõikides
festivali teiste toimkondade tegevuses. Tulemusena toimub 15-16
augustil vähemalt kaks korda sisutihedam festival võrreldes
eelmise aastaga, festivali ettevalmistusega tegeleb kokku 150
inimest, festivalil toimub üle 150 erineva arutelu 30-nes erinevas
tegevuspunktis. Esindatud on kõik suuremad meediakanalid,
erakonnad, kodanikuühendused ja katuseorganisatsioonid.
Arvamusfestival on vabatahtlik kodanikualgatus, mis on väga
suur samm hea arvamuskultuuri ja arutelu väärtustamisele Eestis.
Arvamusfestival on saanud märgiürituseks kogu maakonna jaoks,
festival on märgitud ka Järvamaa Arenguleppes.

1

16

Konsultant osales EASi poolt korraldatud koolitustel Tallinnas ja
Laulasmaal.

1

44

1

130

1

1

1

1

1

80

Konsultant osales kõigil teabepäevadel
Enamus aega kulus tööletulemisel sisse-elamiseks ja erinevate
lepingute ja dokumentidega tutvumiseks, erialase kirjanduse
lugemiseks ning projekti nõustamiste ajal projektide tingimustega
tutvumiseks ja klientide nõustamisel eelnevalt soovitud
temaatikaga tutvumiseks.

Investorteeninduse kodulehekülg www.investinjarva.com on
informatsiooniga täidetud. Töö käib edasi ning lisada tileb
maakonna ettevõtjaid ja ka osade KOVide objekte. Kahjuks ei
ole KOVid ise aktiivsed olnud ja mitmekordse küsimise peale
infot edastanud.

I pa ühtegi õppereisi ei toimunud.

Ettevõtlikkuse ja tööhõive maakondliku kava koostamisega
alustatakse II pa

1

20

Kohtutud on Mäo tööstusküla ettevõtjatega ja kaardistatud on
probleemsed kohad ning läbi on arutatud võimalikud tegevused.

1

40

Kultuuri arengukava protsess on jõudmas lõpusirgele. Läbi on
viidud 3 kohtumist kultuuritöötajatega, et arutleda hetke
probleemide ja võimalike tegevuste üle. Kultuuri arengukava
koostamist ja juhtimist juhib arenduskeskus. Arengukava
kinnitatakse detsembris Järvamaa Omavalitsuste Liidu
üldkoosoleku poolt

Tegevust ei ole ellu viidud.

40

Võhma linnas on läbi viidud 3 arengukava seminari, arengukava
SWOT analüüsid on valminud ning tervikdokumenti on nõustatud
ja kommenteeritud

1

40

Arenguleppe töörühma juhi töös osalemine - ettevõtlus ning
tervikdokumendi tegevuste prioritiseerimise protsessi läbi viimine
ning lõpliku dokumendi koostamises osalemine. Dokument on
kättesaadav leheküljelt http://jarva.maavalitsus.ee/arengukavad

1

60

Järva maakonna arengustrateegia uuendamise ja täiendamise
protsessi juhtimine ning koordineerimine. Strateegia uuendamine
kinnitatakse septembris Järva maavanema poolt

1

20

Infotrükise rahastamist KIK ei toetanud ning uut taotlust ei ole
esitatud. Tegevuse elluviimisel puudub hetkel konkreetne vedaja
ja koordineerija ning samuti on tegevuste ellu viimist takistamas
aja ja ressursi puudus

1

853

1

15

Tööaeg on kulunud projektide ja aruannete lugemisele ning
koosolekutel osalemisele

1

782

Portaali toimetaja tööaeg kulub igapäevase portaali
toimetamisele, uute arendusprojektide ellu viimisele, rahade
taotlemisele.

1

603

Lepingu järgselt on korraldatud Järvamaa Omavalitsuste Liidu,
Kesk-Eesti Noorsootöö Keskuse ja Eesti Orienteerumisliidu
raamatupidamine

1

vt. eraldi tegevuskava Järva TIK tegevuskava

34

Järvamaa Infoportaali toimetaja on pidevalt uuendanud ja
täiendanud uudistega arenduskeskuse kodulehekülge
www.jarva.ee/jak ning toetanud asutuse teisi töötajaid kodulehele
informatsiooni üles panemisega.

38

Tegevust on ellu viinud kõik arenduskeskuse töötajad, koostades
uudiseid või pressiteateid. Portaali toimetaja roll on olnud need
korrigeerida ning edastada vajalikesse meediakanalitesse sh.
maakonna infoportaalis olevale arenduskeskuse koduleheküljele.

1

32

Osaletud on TIK ringreisil ja infopäev/koolitusel

1
1

250
269

2

20

Kvaliteedijuhtimise dokumente on üle vaadatud, täiendatud ning
sisse viidud korrektuurid.

1

8

Juhataja ei ole mitte ühelgi sisekoolitusel osalenud, kuna neid ei
ole toimunud. Raamatupidaja on osalenud raamatupidamsie
konverentsil.

1

16

1

88
651

1

1

JAK igapäevatöö on juhitud .
JAK raamatupidamine on korraldatud

Osaletud on kolmel juhatajate nõudapidamisel

Projektide ette valmistamine, materjalide läbi
töötamine/lugemine, enesetäiendamine, erialase kirjanduse
läbitöötamine, loengute ja ettekannete pidamine.

