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OSALEJATE RÜHMATÖÖDE KOOND

Rühmatöö 1: Ideed (3 rühma)

Iga rühm viis läbi ajurünnaku ning pani kirja rühmaliikmete parimad ideed, mis kohalikku elu/
majandust elavdavad, valla arengule kaasaaitavad, inimeste/ettevõtja elu parandavad, muudavad
valda veelgi turvalisemaks, atraktiivsemaks jne.
Kõigile osalejatele hindamiseks esitas iga rühm 4 oma parimat ideed.
Rühm 1
Jrk
nr

Ideed

1 Elamumaa (soodustingimustel müük) kommunikatsioonid krundi piiril

Rühma poolt esitatud hindamisele 4
parimat
Krundid - elamuehituseks, ettevõtjatele

2 Ettevõtjatele - ettevalmistatud tööstusalad
3 Kaugtöökeskus

Kaugtöökeskus

4 Oma üritus igal piirkonnal

Turismiobjektid piirkondades, valla ühine
turundamine, oma üritus igal piirkonnal

5 Kogu valla ühine turundamine
6 Tõmbavad turismiobjektid

Hooldekeskus

7

Rühm 2
Jrk
nr

Ideed

Rühma poolt esitatud hindamisele ja 4
parimat

1 Kaubanduskeskus - meelelahutus Tapa linna Kaubanduskeskus - meelelahutus-/
keskusesse, raudtee kohale (kino,
konverentsikeskus raudteejaamas ca 40000
kultuuriasutused, 40000m2)
- 50000 m2
2 Elektriraudtee Tallinn-Narva
3 Ohvitseride klubi
4 Konverentsikeskus, koostöös kaubandusmeelelahtuskeskusega
5 Piirkonna turundus - filmiklipid,
infomaterjalid. Koostööpiirkonnad, mentorgiid-tugiisik.

Piirkonna turundus - kohalikele, avatud
talude päevade raames “TULE MAALE”

6 Kogukonna kaasamise üritused - koos
ideede rahastamise kavaga.

Kogukonna kaasamine - mõttekojad,
ühisüritused, ettevõtjad

7 Eluaseme soetamise toetus - Sääse ja
endine Tapa sõjaväelinnak

Eluasemetoetus - Sääse + Tapa linnak

8 Targad töökohad kaitseväes Tapale inventari hooldu, tootmine, ümberehitus.
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Rühm 3
Jrk
nr

Ideed

1 Ettevõtete koostöö parem korraldamine

Rühma poolt esitatud hindamisele 4
parimat
Ettevõtluskoostöö ja kogukonnategevuse
võtmestamine

2 Andmebaas/ülevaade kohalikest
ettevõtetest/teenustest - portaal
3 Kaitsevägi - teenuste ost kohalikul tasandil,
riigihanked osadena, et kohalik ettevõte
saaks osaleda. Kinnisvara!

Kaitseväe rakendamine: kinnisvaraturg
käima, hanked kohalikele kättesaadavaks

4 Tapa tagamaad kaasata
5 Arstide ja õpetajate boonuspaketid
(stipendiumid).
6 Elektriraudtee Tamsaluni, kiirus 200 km/h

Rongiga 30 min Ülemistele
(sünkroniseeride bussiajad),
Raudteejaama Kõrvemaa matkakeskus

7 Stipendiumi programm kohalike ettevõtjatega Spetsialistide stipendiumid ja toetused koostöös
tööstused/õpetajad & arstid
8 Keele süvaõpe
9 Raudteejaam korda Tapal
10 Külaseltside ja külavanemate teema

Valitud ideede hindamise tulemused

Ideed

Häälte
arv

Koht

Piirkonna turundus - kohalikele, avatud talude päevade raames
“TULE MAALE”
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I - II

Kaitseväe rakendamine: kinnisvaraturg käima, hanked
kohalikele kättesaadavaks

6

I - II

Kaugtöökeskus

5

III

Turismiobjektid piirkondades, valla ühine turundamine, oma üritus
igal piirkonnal

4

4

Hooldekeskus

3

5-6

Spetsialistide stipendiumid ja toetused - tööstused/õpetajad &
arstid

3

5-6

Krundid - elamuehituseks, ettevõtjatele

2

7-11

Kaubanduskeskus - meelelahutus-/konverentsikeskus
raudteejaamas ca 40000 - 50000 m2

2

7-11

2

Kogukonna kaasamine - mõttekojad, ühisüritused, ettevõtjad

2

7-11

Eluasemetoetus - Sääse + Tapa linnak

2

7-11

Ettevõtluskoostöö ja kogukonnategevuse võtmestamine

2

7-11

Rongiga 30 min Ülemistele (sünkroniseeride bussiajad),
Raudteejaama Kõrvemaa matkakeskus
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Rühmatöö 2: Kolme parima (enam hääli kogunud) idee esmane analüüs (3 rühma)
IDEE 1: Piirkonna turundus - kohalikele, avatud talude päevade raames “TULE MAALE”,
“KUI SIND POLE SIIN, SIIS SIND POLE VALLAS”
Kolm põhjust, miks see idee on väga hea, miks seda ideed peab kindlasti teostama?
• Toetab piirkonna arengut ja tuntust;
• Tuleb turiste maine paraneb;
• Hea info õigest, ühest allikast
Kolm põhjust, mis selle idee teostamist hetkel takistab?
• Eestvedaja puudumine;
• Aetakse asja omaette, puudub ühtne kanal;
Kolm peamist esimest sammu, mis on vajalikud idee teostamiseks.
•
•
•
•

puhkaeestis.ee laadne keskkond ettevõtjatele;
Mentori süsteem;
Üks või kaks valla “märgiüritust”;
Äpp (sarnane hiidlaste äpiga) sh kohalikud teenused;

IDEE 2: Kaitseväe rakendamine: kinnisvaraturg käima, hanked kohalikele kättesaadavaks
Kolm põhjust, miks see idee on väga hea, miks seda ideed peab kindlasti teostama?
• Elavdab kohaliku piirkonna majandust;
• Uued töökohad, teenitud kasum jääb piirkonda;
• Uued elanikud valda, vajadus KV vastu;
Kolm põhjust, mis selle idee teostamist hetkel takistab?
• Hangete tingimused on liiga piiravad (kitsendavad);
• Kitsaskohta ei ole hankija teadvustanud;
• Omanike põhjendamatult kõrged hinnaootused;
Kolm peamist esimest sammu, mis on vajalikud idee teostamiseks.
• Hanke korraldaja mõtteviisi/suhtumise muutus;
• Koostöö/selgitamine KOV ja riigi vahel;
• Eluaseme soetamise toetus, KOV valmistab ette taristu ja tekitab krundid;
IDEE 3: Kaugtöökeskus
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Kolm põhjust, miks see idee on väga hea, miks seda ideed peab kindlasti teostama?
• Kaasaegne töökoht, paindlikkus;
• Väikeettevõtjatele kodukontor - koosolekuteks jne ajakasutus, videokoosolekud, õppurid;
• Elukoht + maksumaksjad;
Kolm põhjust, mis selle idee teostamist hetkel takistab?
• Nõudlus kaardistamata;
• Koha puudus Tapal, Tamsalus olemas;
• Ei teki kogkonda;
Kolm peamist esimest sammu, mis on vajalikud idee teostamiseks.
• Pilootprojekti avamine Tamsalus;
• Küsitlus nõudluse väljaselgitamiseks;
• Alar Teras Tapa eestvedajaks;

Kokkuvõtte koostas töölehtede alusel
Ülo Peets
23.10.2019
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