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9 kohtumist piirkondades 

Edulood
• Piirkonda tekkis juurde töökohti 
• Tihedam koostöö võrgustikes 
• Puhkealad ja turismiobjektid 
• Noorteprojektid
• Positiivne, et on võimalus toetusi 

kombineerida 

Õppimiskohad 
• Üks ja mugav taotluskeskkond 
• Väikeprojektid peaksid olema eraldi “potis“ ning 

nende taotlemine lihtsustatum
• Dubleerimise vähendamine (nt turismi klaster) 
• Võimalus osaliselt toetust ka ette maksta
• Defineerime, mida tähendab „avalikus 

kasutuses“  
• Toetust tuleb anda arengutõukeks ja kasvuks 
• Vähem bürokraatiat ja kontrolli 
• Soovitused konsultantideks 
• Kasusaajate hulk ei peaks olema ainus kriteerium, 

arvestada ka regionaalsust 
• Suurem koostöö teadusasutustega 



Kitsaskohad ja arengutõuked
• Toitlustus- ja majutusasutuste (ka karavani platsid) 

puudus, ka muud vajalikud teenused 

• Rekreatsioonialade arendused, kergliiklusteed, koerte 
väljakud

• Alevike keskväljakud  

• Emajõe kallaste, veekogude arendused

• Pakiautomaadid

• Turism ja turundus ja viidamajandus

• Muinsuskaitseobjektide korrastamine 

• Hoonete ligipääsetavus  

• Kogukondade turvalisus 

• Liikumisvõimalused

• Rohepööre, soojamajandus 



Kas uued fookused? 

• Rohepööre- fookuses võiks olla tegevused, mida KIK ei kata; ringmajandus; taaskasutus; 
toidujagamine; ürituste korraldamine; jalgrattaringlus; looduskeskus-
keskkonnateadlikkus; ei peaks rõhutama, see on kõikjal 

• Energiakogukonnad - teema äratas huvi, kuid takistusena nähti täna puuduvaid võimalusi 
energiat võrku müüa ning kogukonnad eeldavad head läbisaamist ja väga tihedat 
koostööd; eeltöö ja teavitus on oluline; uute lahenduste piloteerimine; õppereisid 

• Digitaliseerimine- huvi üpriski leige, peamise takistusena nähti kiire ja püsiva interneti 
puudumist piirkondades. Rääkisime küll erinevatest platvormidest, nt 
sõidujagamisteenus, tootjad-tarbijad platvormid, digiauditid 

• Sotsiaalne ettevõtlus- võiks anda boonuspunkte rahastamisel, vajadus pakkuda 
inspiratsiooni kogukondadele; uudne, vajab arutamist;  



Sotsiaalvaldkond 

Vaimne tervis, 
kogukonnapsühholoog, 
liikumine, hingehoidjad, 
ligipääsetavus; 
toidupangandus; 
vabatahtlikkus; lastehoiud; 
seltsidaam; tugiisikud; eakate 
päevahoid; monitooritavad
voodid; põgenikud; 
kõnniringid; heaolumeistrid; 
soojatoidu kojuvedu



Kogukonnad

• Initsiatiivi peab tulema 
altpoolt, soovid ja tahtmised; 
mure ja rõõm

• Koostegemine, üksteise 
tundmine- nt (mõtte)talgud

• Ühisüritused, 
kogukonnaprojektid; info

• Eestvedajad ja inspiratsioon

• Kooskäimiskohad, nt platsid, 
külasaunadJ

• Külavanemate tugevdamine 

• Tunnustamine 



Noored 

• Mõttevahetused ja harivad projektid 
• Noorte kaasamine vallaelu probleemide 

kaardistamisse ja lahenduste leidmisse 
• Noortevolikogud ja õpilasomavalitsused; 

NOVA komisjon  
• Kodutütred ja noorkotkad 
• LOHVIK-mudeli laiendamine
• Noorte vabatahtlik töö ja praktika; malevad 

ja laagrid 
• Mobiilse noorsootöö toetamine; ennetustöö
• Peab olema füüsiline keskkond- huvikoolid, 

ruumid ja ala kohtumisteks
• Vinged juhendajad/õpetajad 
• Ettevõtlusõpe, noored ettevõtetesse 



Ettevõtlus ja turism 

• Ettevõtete võrgustikutööd; 
õppereisid koos refkleksiooniga; 

• Turismi turundamine
• Kaugtöökohad 
• Ettevõtete tootearendus ja 

klienditeekonnad 
• Otse tootjalt tarbijale turundus
• Kohaliku ressursi väärindamine



Pöörased ja 
inspireerivad ideed
• RURAL BOLT

• DROONID JA VESINIK

• EMAJÕE SUURSOOS METSAONNID

• JALGPALLIKOMPLEKS RAADILE

• ELAMUSTÄNAV RAADI VANALE LENNUJAAMA ALALE 

• TARTUMAA GOLFIVÄLJAKU ARENDUS

• PIIMAMEIEREI HAAGEL – ÕPPEKLASS

• LÕBUSTUSPARK

• PALVERÄNNURADA EMAJÕE SUURSOOST PEIPSILE

• KOSMOSEKESKUS NÕO VALDA

• NÕO VESKIJÄREVELE SILLAD, KOHVIKUD, PURSKKAEVUD

• LOOMELINNAK KALLASTE AMETIKOOLI (APARAAT)

• HOTELL JA SPAA ALATSKIVI KESKUSESSE

• KOOSA TERVISE- JA SPORDIPARK

• ELVA ELAMUSKESKUS 


