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Väätsa-Türi-Imavere piirkonna arengustrateegia aastateks 2009-2013 arenguvisioon oli 

püstitatud järgmiselt:  

 

Lõuna-Järvamaa on elujõuline ja konkurentsivõimeline maapiirkond, kus kohalike 

inimeste omaalgatuste ning erinevate sektorite koostöö abil on loodud tänapäevane ja 

meeldiv elukeskkond. Piirkonna ettevõtlus on mitmekesine, kohalikud tooted on 

väärtustatud ning laiemalt tuntud ka väljaspool Lõuna-Järvamaad. 

 

Prioriteet number 1 oli kohaliku elu arendamine (eesmärgiks oli võimaldada tegevusi 

noortele, peredele, eakatele; olulisel kohal oli kohaliku elukeskkonna parandamine ning 

huvitegevuse võimaluste mitmekesistamine). 
 

Prioriteet number 2 oli kohaliku ettevõtluse, toodete ja turismi väärtustamine (eesmärgiks 

oli kohaliku ettevõtluse ja ettevõtete omavahelise koostöö arendamine, toodete ja turismi 

väärtustamine, kohaliku ettevõtluse, omavalitsuste ning mittetulundusühingute 

koostööprojektide toetamine, turismiteenuste arendamine ning piirkonna vaatamisväärsuste 

korrastamine). 

 

Strateegiliste eesmärkide saavutamiseks kavandati järgmised meetmed: 
 

MEEDE 1: Piirkonna identiteet ja jätkusuutlikkus 
Eesmärk: Meede on suunatud LJKK piirkonna elujõulisust toetavate tegevuste algatamisele ja 

jätkumisele. Nende all mõeldakse eeskätt noortele suuremate ja paremate tegutsemisvõimaluste 

ja kandepinna loomist, kuid ka piirkonna sotsiaalse kapitali arendamist, paikkonna identiteedi 

tugevdamist, kodu- ja ajaloo väärtustamist ja rahvakultuuri säilitamist. 

 

Strateegia meede toetab LJKK piirkonna arengustrateegia prioriteeti number üks: kohaliku elu 

arendamine, mille raames toetatakse tegevusi noortele, peredele, eakatele jm huvigruppidele 

huvitegevuse võimaluste mitmekesistamiseks ja kogukondade jätkusuutlikkuse 

suurendamiseks. 

 

Taust: Varem teostatud sotsiaalmajanduslikust uuringust lähtuvalt on piirkonnas ebapiisavad 

võimalused huvitegevuseks, eriti noortele suunatud teenuste, noorte tegutsemisvõimaluste ning 

noorte omaalgatuslike ettevõtmiste jaoks. Piirkonna kodanikuühendused on nõrgad, nende 

organisatsiooniline võimekus ning osalemine ühiskonnaelus on väike. 

 

Üldine vajadus: Kaasates erinevaid vanuse- ja huvigruppe tagada jätkusuutliku kogukonna 

areng. 

 

 

MEEDE 2: Elukeskkond ja kogukonnateenused 
Eesmärk: Meede on suunatud elukeskkonna parendamisele. Kohaliku omavalitsuse või riigi 

poolt lahenduseta jäänud juhtudel toetatakse kohaliku initsiatiivi olemasolul külades ka 

infrastruktuuride väljaehitamist või parendamist, kui see avaldab olulist mõju elukeskkonna 

kvaliteedile. Kõikide projektide ühiseks nimetajaks on mõju elukeskkonnale, parandades eluolu 

kas füüsiliselt rajatavate või rekonstrueeritavate objektide kaudu või siis laiendades ning luues 



paremaid võimalusi elanikele vaba aja veetmise ning huvitegevuste, sealhulgas spordiga 

tegelemiseks. 

 

Seotus strateegiaga: Strateegi meede toetab LJKK piirkonna arengustrateegia prioriteeti 

number üks: mille raames toetatakse kohaliku elukeskkonna parendamist ja huvitegevuse 

võimaluste mitmekesistamist. 

 

Taust: sotsiaalmajanduslikust uuringust ja strateegia koostamise töögruppide analüüsist 

lähtuvalt on piirkonnas sageli füüsiliselt ebasobivad tingimused huvitegevustega tegelemiseks, 

vajalike vahendite ja ruumidega varustatus ebapiisav. Hajaasustusega külades on lahendamata 

infrastruktuuriga seotud küsimused. Vajakajäämisi on külade, vaatamisväärsuste ja muude 

objektide viidastamisel, heakord jätab soovida. Puudus on kogukonnateenuste järele. 

 

Üldine vajadus: Kõikide toetavate tegevuste ühiseks nimetajaks on mõju elukeskkonnale, 

parandades eluolu kas füüsiliselt rajatavate või rekonstrueeritavate objektide kaudu või siis 

laiendades ning luues paremaid võimalusi elanikele vaba aja veetmiseks ning huvitegevustega 

(sealhulgas spordiga) tegelemiseks.Vajadus on teha investeeringuid muutes maapiirkond 

atraktiivsemaks, et vähendada suundumist majandusliku ja sotsiaalse languse ning paikkonna 

rahvastikukao poole. 

 

MEEDE 3: Ettevõtluse mitmekesistamine: 
Eesmärk: Meede on suunatud elukvaliteedi parandamisele ning maamajanduse 

mitmekesistamisele (sh tööhõive suurendamisele) suunatud ning kohalikku initsiatiivi ja küla 

arengut soodustavaid tegevusi. Suurendatakse nõuande ja koolituste pakkumist kohaliku elu 

aktiviseerimiseks ning vaba tööjõu (sh maal elavate naiste) rakendamiseks maaelu 

mitmekesistamise valdkondades. 

 

Seotus strateegiaga: Strateegia meede toetab LJKK piirkonna arengustrateegia prioriteeti 

number kaks: kohaliku ettevõtluse ja toodete väärtustamine. 

 

Eesmärgiks on kohaliku ettevõtluse ja ettevõtete omavahelise koostöö arendamine, toodete 

väärtustamine, kohaliku ettevõtluse ning ettevõtete mittetulundusühingute koostööprojektide 

toetamine. 

 

Taust: Sotsiaalmajanduslikust uuringust lähtuvalt on piirkonnas tööjõu puudus, naistele 

sobivate töökohtade vähesus, teadmiste ja oskuste puudus või vähesus, ettevõtluse alustamiseks 

ülevaate puudumine, oma niši leidmiseks vajaliku teabe vähesus – vajadus kaardistada 

ettevõtlusmaastikku, vähe reklaami kohalikele ettevõtmistele, koostöö puudumine/vähesus 

ettevõtjate vahel, ühisturunduse ja ühise tootemärgi puudumine, isikuteenuseid on vähe või 

kvaliteet mitte tänapäevale vastav. 

 

Üldine vajadus: Suurendada maapiirkonnas elujõuliste jätkusuutlike ettevõtete arvu, 

mitmekesistada ettevõtlust ja sellega aidata kaasa uute ja paremate töökohtade loomisele. 

Soodustades naisettevõtlust saavutada suurem tööhõive maal ja aidata kaasa kogukonna 

säilimisele ning jätkusuutlikkusele. 

 

 

 

MEEDE 4: Turismi arendamine: 



Meetme eesmärgiks on suurendada teenindus- ja turismiettevõtete arvu ja aktiivsust ning nende 

poolt pakutavate teenuste atraktiivsust ning suurendada piirkonna tuntust. 

 

Seotus strateegiaga: Meede toetab LJKK piirkonna arengustrateegia prioriteeti number kaks: 

kohaliku ettevõtluse ja toodete ja turismi väärtustamine. Eesmärgiks on turismiteenuste 

arendamine, piirkonna vaatamisväärsuste korrastamine ja arendamine. 

 

Taust: Sotsiaalmajanduslikust uuringust lähtuvalt on vaatamisväärsused ja 

pärandkultuuriobjektid korrastamata, märgistamata, puuduvad majutus- ja toitlustuskohad (s.h. 

kodumajutus), puudub koostöö erinevate toitlustajate-majutajate-tegevuste pakkujate vahel, 

teenuste ja teenindajate kvaliteet on väga kõikuv, puuduvad paketid ning ühine nimetaja, 

puuduvad giidid, turunduse, kodulehe jne puudumine/puudulikkus, piirkonna võimalused on 

kaardistamata, välja pakkumata, viidad-sildid puuduvad. 

 

Üldine vajadus: Suurendada teenindus- ja turismiettevõtjate arvu ja aktiivsust ning nende poolt 

pakutavate teenuste atraktiivsust. 

 

Seirenäitajad (meetme koodid) 

 121 – Põllumajandusettevõtete moderniseerimine 

 123 – Põllumajandustoodetele ja metsasaadustele lisandväärtuse andmine 

 311 – Mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas 

 312 – Mikroettevõtete rajamise- ja arendamise toetus 

 313 – Turismi soodustamine 

 321 – Põhiteenused majandusele ja maaelanikkonnale 

 322 – Külade uuendamine ja arendamine 

 323 – Maapiirkondade kultuuripärandi säilitamine ja selle kvaliteedi parandamine 

331 – Koolitus ja teavitamine III teljega hõlmatud valdkondades tegutsevatele  

ettevõtjatele 

341 – Oskuste omandamine ja elavdamine, et koostada kohaliku arengu strateegia ja 

seda arendada 

            

Meede/meetmekood 121 123 311 312 313 321 322 323 331 341 Kokku 

Meede 1         1   62 25   1 89 

Meede2           2 44 6     52 

Meede 3 2 1 12 37 2 1 7   1 2 65 

Meede 4         14   2       16 

Meede 5              2       2 

Kokku 2 1 12 37 17 3 117 31 1 3 224 

 

Toetatud projektidest on III telje meetmekoodiga 98,7% ehk 221 projekti. Kõige enam on 

rahastatud külade uuendamise ja arendamise meetmekoodiga projekte – 52,9%. Järgnevad 

mikroettevõtete rajamise- ja arendamise toetus 16,7% ja maapiirkondade kultuuripärandi 

säilitamine ja selle kvaliteedi parandamine 14,0%. 

I telje meetmekoodiga on rahastatud 3 projekti, mis on 1,3% kogu rahastatud projektidest. 

 

 

 

 

 



MEEDE 5: Organisatsiooni ja strateegia arendamine: 
Meede on suunatud Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tegevuspiirkonna elujõulisust toetavate 

tegevuste algatamisele ja jätkutegevustele. Üldine eesmärk on organisatsiooni ja 

tegevuspiirkonna areng. Lõuna-Järvamaa Koostöökogu on toimiv ja õppiv piirkonna 

arendusorganisatsioon, kes teostab piirkonna-üleseid koolitus-ja arendustegevusi tagades 

suhtekorralduse ja meediatöö, piirkonna infrastruktuuri arendamise ja uute lähenemiste 

ellukutsumise projektitöös, piirkonna väikeprojektide teostamise tegevusgrupi kaudu, 

tugitegevuste toetamise, siseriikliku ja rahvusvahelise koostööürituste korraldamise ning 

kontaktide loomise. 

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu perioodi 2008-2014 eelarve oli 2 448 414 EURi 

s.h. projektitoetustele 1 959 271 EURi 

s.h. tegevusgrupi tegevustoetus 489 143 EURi 

2009-2014 esitati Lõuna-Järvamaa Koostöökogule 353 projektitaotlust. Rahastati 235 

projekti, millest 11 projekti katkestati ja ellu viidi 224 projekti, mis on rahastatud 

projektidest 95,2%. Rahastamata jäi 118 projektitaotlust, kuna taotlused ei mahtunud saadud 

keskmise hindepunkide arvuga meetme eelarvesse. 
 

Esitatud projektitaotluste arv perioodil 2009-2014 

 

Eelarvevahendite puudumise tõttu jäi rahastamata.meede 3 projektitaotlustest 45,2% 
(124 projektist 56 projekti) ja meede 2 projektitaotlustest 42,4% (92 projektist 39 projekti). 

Meede 1 esitati 107 projektitaotlus ning rahastamata jäi 13,1% ( 107-st 14 projektitaotlust) 

esitatud projektitaotlustest. Meede 4 jäi eelarvevahendite puudumise tõttu rahastamata 29,6% 

(27-st 8 projektitaotlust). 
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Perioodil 2009-2014 esitati Lõuna-Järvamaa Koostöökogule projektitaotlusi toetuste 

kogusummas 3 911 117,44 eurot. 
 

Esitatud projektitaotluste toetussummad 2009-2014  

  
Elluviidud 

projektide toetus 

Katkestatud 

projektidele 

määratud toetus 

Rahastamata 

jäänud 

projektitaotluste 

toetus 

Projektitaotluste 

toetused kokku 

Meede 1                              372 877,67 10 239,62 64 780,95 447 898,24 

Meede 2                                698 290,64 63 911,65 908 080,77 1 670 283,06 

Meede 3                                   493 232,95 25 894,93 580 824,22 1 099 952,10 

Meede 4                             376 920,94 76 196,23 198 432,77 651 549,94 

Meede 5                              17 948,60 0,00 23 485,50 41 434,10 

  1 959 270,80 176 242,43 1 775 604,21 3 911 117,44 

 

 

Kogu esitatud projektitaotlustest viidi ellu 50,1%, katkestati 4,5%, jäi rahastamata 45,4%. 

 

 

Esitatud projektitaotluste toetussummad perioodil 2009-2014 (tuh EUR) 

 
 

 

Eelmise perioodi strateegia elluviimisel oli kõige suurem vajadus Meede 3 Ettevõtluse 

mitmekesistamine  ja Meede 2 Elukeskkond ja kogukonnateenused toetuste järele. 

 

2009-2014 viidi ellu 224 projekti, ja maksti välja projektitoetusi summas 1 959 270,80 

eurot. 
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Elluviidud projektide toetus meetmete lõikes 2009-2014 (EUR, %) 

 
 

Kogu projektitoetuste summast rahastati enim meede 2 projekte (36%), järgnesid meede 3 

(25%), meede 1 (19%) ja 4 (19%) ning 1% on määratud tegevusgrupi projektidele 

tegevuspiirkonda arendavatele projektidele. 

 

Strateegias 2008-2014 planeeritud eelarvevahendite täitmine oli alljärgnev: 

 

Meetmete eelarve proportsionaalne jagunemine 2008-2014 

Strateegia meetme nimetus 

Strateegias 

planeeritud 

Tegelik 

täitmine 

Meede 1 Piirkonna identiteet ja jätkusuutlikkus 21% 19% 

Meede 2 Elukeskkond ja kogukonnateenused 29% 36% 

Meede 3 Ettevõtluse mitmekesistamine 25% 25% 

Meede 4 Turismi arendamine 25% 19% 

Meede 5 Organisatsiooni ja strateegia 

arendamine 0% 1% 

 

Meede 1 rahastamiseks oli strateegias planeeritud aastatel 2008-2014 projektitoetuse eelarvest 

määrata 21%, tegelik rahastus 19%. Meede 2 projektide rahastamiseks planeeriti 29% eelarvest, 

reaalselt rahastati meede 2 projekte 36% kogu eelarvest. Meede 2 Elukeskkond ja 

kogukonnateenused on olnud üks populaarsemaid meetmeid eelmisel perioodil. Ettevõtluse 

mitmekesistamisele oli planeeritud projektitoetuste eelarvest määrata 25% toetust, mida ka 

reaalselt määrati. Ettevõtlusmeetmesse laekus esialgu väga vähe projekte ning kahjuks 

avastasid ettevõtjad taotlemise võimalused alles siis, kui periood hakkas lõppema ning toetused 

olid juba jagatud. Pisut vähem rahastati meede 4 Turismi arendamise projekte, kuna perioodi 

lõpus suunasime vahendid ettevõtluse mitmekesistamise meetmele. 
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Kõige rohkem rahastati projekte meetmes 1 Piirkonna identiteet ja jätkusuutlikkus (89 projekti). 

Teisel kohal oli meede 3 Ettevõtluse mitmekesistamine rahastatud projektide arv (65 projekti). 

Kolmandal kohal oli meede 2 Elukeskkond ja kogukonnateenused rahastatud projektide arv (52 

projekti), neljandal kohal oli meede 4 Turismi arendamine rahastatud projektide arv (16 

projekti) ning meede 5 Organisatsiooni ja strateegia arendamise meetmest rahastati 2 projekti1 

 

2009-2014 rahastatud projektide arv ja osatähtsus meetmete lõikes 
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Tabel 11.  Projektitoetus 2009-2014 meetmete ja omavalitsuste lõikes 

  M 1   M 2   M 3   M 4   
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Toetuse 

summa 

kokku 

Toe

tuse 

% 

Türi vald 54 212 525,12 31 406 642,16 50 364 663,94 7 118 857,39  0  X 142 1 102 688,61 56,3 

Imavere vald 14 61 542,69 15 159 259,93 10 57 320,74 4 181 483,62  0  X 43 459 606,98 23,5 

Väätsa vald 11 45 843,86 5 129 524,03 
        

 0             X 1 3 564,00  0 X 17 178 931,89 9,1 

Piirkondlik 10 52 966,00 1 2 864,52 5 71 248,27 4 73 015,93 2 17 948,60 22 218 043,32 

             

11,1 

KOKKU 89 372 877,67 52 698 290,64 65 493 232,95 16 376 920,94 2 17 948,60 224 1 959 270,80 100 

 

Kõige rohkem rahastati projekte Türi vallast (142 projekti), 43 projekti rahastati Imavere 

vallast, 17 projekti rahastati Väätsa vallast ning 22 projekti olid erinevad piirkondlikud 

projektid. 

Elluviidud projektide toetus valdade lõikes 2009-2014 (EUR, %) 

 

 

56% toetati kogu perioodi projektitoetuse eelarvest Türi valla projekte, 24% Imavere valla 

projekte, 11% piirkondlikuid projekte ning Väätsa valla projektide toetus oli 9%. 

 

 

Kogu perioodi projektitoetused omavalitsuste lõikes ühe elanike kohta on alljärgnevad: 

 

Toetus ühe elaniku kohta omavalitsuste lõikes 2009-2014 (EUR) 
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Elluviidud projektide toetus valdade lõikes 2009-2014 

(EUR, %)
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Ühe elaniku kohta määrati aga kõige rohkem toetust Imavere vallale, teisel kohal on Väätsa 

vald, kolmandal kohal Türi vald ning viimasel kohal on piirkondlikud projektid. Imavere valda 

eraldati kolmel korral maksimum toetussumma (64 000 eurot) projektidele „Eistvere Jahimaja 

ehitamine“ ning „Eistvere külakeskuse ja leivamuuseumi ehitamine“ I ja II etapile. Nende 

investeeringute tegemine on ilmselt tõstnud kõrgeks ka toetuse ühe elaniku kohta Imavere 

vallas. 

 

Tabel 12. Strateegia 2008-2013 tulemusindikaatorid 

Vastavalt strateegiale 2008-2013 

on strateegia hindamisel 

peamisteks 

tulemusindikaatoriteks:  

MEEDE 

1 

MEEDE 

2 

MEEDE 

3 

MEEDE 

4 

MEEDE 

5 

 

 

KOKKU 

Koolituste arv 27 0 6 4 5 42 

Aktiivselt tegutsevate huvitegevuste 

arv 24 27 0 0 0 51 

Juurde loodud huviringide arv 6 7 0 0 0 13 

Uute ja korrastatud huvitegevuste, 

spordirajatiste jne arv 0 18 0 0 0 18 

Uute pakutavate teenuste arv 0 5 54 5  64 

Uute ettevõtete arv 0 0 1 1 0 2 

Ettevõtjate koostöönäidete arv 0 0 3 4 5 12 

Rahvakultuuri säilitamisega seotud 

ürituste-tegevuste ja –pärimuste 

jäädvustuste arv 38 5 0 0 0 43 

Piirkonnaspetsiifiliste ürituste ning 

tegevuste arv, erinevate 

infomaterjalide arv 17 0 1 2 6 26 

Koostööprojektide arv 1 0 0 1 3 5 

Loodud töökohtade arv 0 0 13 2 0 15 

Uute piirkonnaspetsiifiliste toodete 

arv 0 0 3 1 1 5 

Uute turismi- ja puhkekohtade arv 0 15 1 5 0 21 
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Infoportaali külastajate arv 0 0 1427 0 0 1427 

 

Prioriteedi number 1 ehk kohaliku elu arendamiseks on toetatud koolitusi, aktiivselt 

tegutsevaid huvitegevusi, juurde loodud uusi huviringisid, rahvakultuuri säilitamisega 

seotud ürituste-tegevuste ja pärimuste jäädvustamist, piirkonnaspetsiifiliste ürituste 

korraldamist ning infomaterjalide väljastamist. Siinkohal võiks uute algatustena ära 

nimetada vanade mootorrataste näituse korraldamist, Lõuna-Järvamaal asuvate turismi- ja 

pärandkultuuriobjektide tähistamist ning viidastamist, käsitööalase tegevuse arendamist, 

rahvariiete soetamist tegevuspiirkonna erinevatele kollektiividele, üle-eestilise Lahingukooride 

mängu festivali korraldamist, üle-eestilise brassansamblite kokkutuleku korraldamist, üle-

eestilise koolinoorte pärimusmuusikafestivali „Regilaul uues kuues“ korraldamist, üle-

eestiliselt tuntud Järvamaa avatud talude päeva korraldamist, lastevanemate suvekooli 

korraldamist, Tulbipäeva korraldamist, Õunafestivali korraldamist, laste spordi- ja suviste 

laagrite korraldamist, ajalooraamatu „Türi – kilde kihelkonna ja linna arengust“ I ja II osa 

kordustrükk ning V osa väljaandmine, raamatu „Pilistvere kihelkond – Eestimaa Taani“ 

väljaandmist, koolivägivalla vastu võitlemisega seotud tegevuste toetamist, keelelaagri 

korraldamist, kohalike kollektiivide piirkonna esindamise toetamist väljaspool Eestit, uute 

huviringide tekkimist, Vaimse Tervise ja Õpiabikeskuse ehitamist, Pritsumeeste Kokaklubi 

ehitamist, orienteerumisklubi JOKA tegevuse toetamist ja selle ala propageerimist noorte 

hulgas, vibuspordi propageerimist laste- ja noorte hulgas, puhkpillimuusika vastu huvi 

äratamist kooliealiste laste hulgas, jahilaskeklubi tegevuse toetamist, jalgpalliklubi GANVIX 

toetamist, laste ja noorte jalgrattaspordi toetamist, kardispordi arendamise toetamist, Türi ujula 

toetamist, noortele suusatamise ja uisutamise võimaluste toetamist, mänguväljakute rajamist nii 

küladesse kui Türi linna, skatepargi rajamist Väätsale ja Türile, Kikevere kalmistu korrastamist 

vabatahtliku tööna, Türi kiriku uue kirikukella soetamist, Kesk-Eesti Teatritrupile vahendite 

soetamist, Eesti jalgrattamuuseumi algatuse ja virtuaalmuuseumi loomise toetamist jne. 

Prioriteedi number 2 ehk kohaliku ettevõtluse, toodete ja turismi väärtustamiseks on 

toetatud uute teenuste ja toodete arendamist, töökohtade loomist, uute turismi- ja 

puhkekohtade loomist, ühisturundust ning ettevõtjate koostöö hoogustamist. Siinkohal 

võiks nimetada uute teenuste pakkujatena Eistvere Jahimaja ehitamist, Eistvere külakeskuse ja 

leivamuuseumi ning turismikeskuse ehitamist, Metsajõe puhkemaja ehitamist ja arendamist, 

LK Majutus puhkemaja renoveerimist, Tori Mõisa majutusruumide väljaehitamist, Veskisilla 

hotelli soojatrassi rekonstrueerimist, mitmesuguste piirkonda tutvustavate mainefilmide ja 

trükiste väljaandmise toetamist, mainekujunduskampaania „Puhka jalga Imaveres“ koostöö 

toetamist, ettevõtjate ühiste koolituste korraldamist ning ettevõtjate koostöö ärgitamist, 

ettevõtlikkuse arendamist tegevuspiirkonna noorte hulgas läbi ettevõtlusmängude ning 

ettevõtete külastuste, internetiturunduse koolituse toetamist ettevõtjatele, kohalike ettevõttete 

toetamine uute seadmete soetamisel pakutavate teenuste arendamiseks, ettevõtjate ja ettevõtlike 

inimeste õppereiside korraldamist uute ideede saamiseks ning tegevuspiirkonna arendamiseks, 

rahvusvahelise koostööprojektiga loodusturismi võrgustiku arendamiseks tegevuspiirkonnas, 

ettevõtjate koostööportaali toetamist, Järvamaa päevade toetamine Solarise keskuses, kus 

piirkonna ettevõtjad ühiselt tutvustavad oma tooteid ja teenuseid, samuti elukeskkonna 

tutvustamist ja inimeste maale elama kutsumist jne. Riigisiseselt on tehtud kõige rohkem 

koostööd naabertegevusgrupiga MTÜ Järva Arengu Partnerid, lisaks MTÜ Arenduskojaga, 

MTÜ Raplamaa Partnerluskogu, MTÜ Ida-Harju Koostöökogu ja MTÜ PAIK 



tegevusgruppidega. Maaeluvõrgustiku kaudu on sidemed kõikide Leader tegevusgruppidega. 

Maakonnasiseselt on LJKK igapäevased koostööpartnerid SA Järvamaa Arenduskeskus, 

Järvamaa Omavalitsuste Liit ja Järva Maavalitsus. 

 


