MTÜ Nelja Valla Kogu
LEADER-piirkonna
strateegia koostamine
Strateegia avakoosolek
2.06.2022

OÜ Cumulus Consulting

www.cumulus.ee

Eesmärk tänaseks

oInformeerida tegevusgrupi elanikke uue perioodi strateegia
koostamisest ja kaasarääkimise võimalustest
oMääratleda strateegia peamised fookused
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Tänane plaan
Aeg

Tegevus

17.45–18.00

Kogunemine ja tervitusamps

18.00–18.15

Meeldetuletus: NVK senine strateegia, ülevaade perioodi 2023–2027 strateegia koostamise
protsessist, teadaolev info

18.15–19.15

Soojendus
Mis on NVK piirkonna arengu kõige olulisem küsimus?
Grupiarutelu: praegune olukord ja tagasivaade
+ Mis on piirkonnas hästi, mille üle võib uhke olla?
- Millised on piirkonna olulisemad väljakutsed, mis vajaks enim toetust ehk millele tuleks
LEADER-vahendid edaspidi suunata?

19.15–19.30
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Kohvipaus, edasi NVK üldkoosolek
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Tegevuspiirkond
oHarku vald o Saue vald:
o Aila küla
o Alliku küla
oKiili vald
o Hüüru küla
o Jõgisoo küla
o Kiia küla
oSaku vald
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Koidu küla
Koppelmaa küla
Maidla küla
Pällu küla
Pärinurme küla
Püha küla
Saue linn (varem ei olnud
sees)
Tagametsa küla
Tuula küla
Valingu küla
Vanamõisa küla
Vatsla küla
Ääsmäe küla
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Meeldetuletuseks: strateegia 2015–2023
NELJA VALLA KOGU STRATEEGIA 2015-2023

VISIOON 2020

Nelja Valla Kogu tegevuspiirkonnas on terviklik elukeskkond, kus on loodud heaks eluks vajalikud tingimused. Fookuses on:
1.
Vaba aja veetmise võimalused – kohalikele elanikele, esmajoones noortele on loodud mitmekülgsed võimalused vaba aja sisustamiseks;
2.
Tugevad kogukonnad – tegevuspiirkonna asustusüksused (nt küla, alevik) on toimekad, turvalised ja peamised kogukondade identiteedi kujundajad ning kandjad;
3.
Aktiivne mikroettevõtlus – suurenenud on kohapealsete teenuste ja töökohtade arv;
4.
Turistisõbralikkus – turistidele pakutavate teenuste hulk on suurenenud, turundusalane koostöö on koordineeritud ja olulised turismiobjektid on korras ning tähistatud.

VALDKONNAD

Kogukonnad

STRATEEGILISED
EESMÄRGID

E1. Asustusüksustes on inimsõbralik ja
turvaline elukeskkond ning mitmekesised vaba
aja sisustamise võimalused, selleks vajalik
taristu on läbimõeldult välja arendatud.

E2. Kogukonnad on tugevad, toimekad ja
ühtehoidvad.

E3. Kasvanud on nii kohalike
töökohtade kui ka teenuste hulk.

E4. Suurenenud on turistidele suunatud
teenuste ja toodete arv ning toimib tõhus
turismialane koostöö.

M1. Kogukondade investeeringute toetamine
Ø
Vaba aja veetmise võimaluste
laiendamine
Ø
Avaliku ruumi kujundamine
Ø
Turvalisuse tõstmine

M2. Kogukondade ühistegevuse
arendamine
Ø
Spordi- ja kultuurisündmuste
korraldamine
Ø
Seltsitegevuse korraldamine
Ø
Tegevuste läbi viimiseks vajaliku
inventari soetamine
Ø
Õppeprogrammide, -reiside ja
koolituste läbi viimine ning koostöö
Ø
Materjalide koostamine ja
publitseerimine

M3. Mikroettevõtluse arendamine
Ø
Uute ja olemasolevate
kohalike teenuste ning
toodete arendamine
Ø
Mikrotootmise arendamine

M4. Turismiteenuste arendamine ja
infovahetuse edendamine
Ø
Turismiteenuste arendamine
Ø
Turismiobjektide korrastamine ja
rajamine
Ø
Turundustegevused

MEETMED
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Ettevõtlus
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Strateegia koostamise protsess
1.

Eelmise perioodi strateegia mõju-uuringu konsulteerimine
1.
2.
3.

2.

Sotsiaalmajandusliku olukorra analüüsi läbiviimine
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.

Näitajate ülevaatus
Küsitlus: juunis
Seirereis: 9.-10.06
Elanikkond, võimalikud tulevikuarengud
Ruumiline muster
Avaliku sektori põhinäitajad
Elukeskkond
Kolmas sektor
Ettevõtluskeskkond

Strateegialoome protsessi läbiviimine ja dokumendi koostamine

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Võtmeisikute ja –organisatsioonide ootused: juuni ja oktoober
Avaseminar: täna
Kaasamisseminarid (4+1): Kiili, Saku, Saue, Harku, lisaks ESF-i teemad (august-september)
Juhtrühma arutelud: august-veebruar
Tekstiloome: talvel
Kujundus: uuel aastal
Lõpuseminar: uuel aastal
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Kuidas on võimalik osaleda?

1. Vastates küsitlusele
2. Osaledes kaasamisseminaridel
3. Kirjutades/helistades otse koostajatele
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Mida oodata uuelt perioodilt?
oPraegu on veel vähe teada.
oMäärust veel ei ole; lootus on, et täpsem ajakava tuleb juunis (15.06 on
infopäev)
oESF-i rahad tulevad Sotsiaalministeeriumi kaudu juurde; kavas
infopäevad (15.06 on infopäev); ligikaudu 200 tuh tegevusgrupi kohta
o Fookuses hoolekandemeetmed, kogukonnateenused

oSummad jäävad samaks
oPiirkonnad jäävad samaks (enam-vähem)
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LEADER sekkumise eesmärgid
oÜldeesmärk on maapiirkondades atraktiivse elu- ja
ettevõtluskeskkonna ning aktiivsete ja ühtehoidvate kohalike
kogukondade terviklik arendamine
oSpetsiifilised eesmärgid:

o Ettevõtluse arendamine, eelkõige uute tasuvate töökohtade ja/või
innovaatiliste lahenduste kaudu
o Kohalike kogukondade, elanike ning noorte tulevikuliidrite võimestamine
o Teenuste kättesaadavuse parandamine, sh läbi kogukonnateenuse arendamise
o Keskkonna- ja kliimasõbralike (sh bio- ja ringmajandust propageerivate)
lahenduste välja töötamine ja rakendamine
o Maaelu positiivse kuvandi säilitamine ja propageerimine, sh arukate külade
edendamine
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Soojenduseks

oMis on Nelja Valla Kogu tegevuspiirkonna arengu kõige olulisem
küsimus?
oMine oma nutiseadmega aadressile slido.com
o#NVKavaseminar
oVasta märksõnadega küsimusele
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Grupiarutelu: tagasivaade ja praegune olukord
oJaguneme 4 grupiks
oKüsimused aruteluks (igale grupile sama):

o + Mis on piirkonnas hästi, mille üle võib uhke olla?
o - Millised on piirkonna olulisemad väljakutsed, mis vajaks enim toetust ehk
millele tuleks LEADER-vahendid edaspidi suunata?

oVormistage oma tulemused aadressil
https://padlet.com/ave_viks/NVKpiirkonnashea
ohttps://padlet.com/ave_viks/NVKvaljakutsed
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Aitäh ja kohtumiseni!

Ave Viks & Jaan Urb
Aadress: Miku tee 7
75413 Kiili
Tel: 5565 2383
E-mail: jaan.urb@cumulus.ee
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