
FOOKUSES

Juuni alguses käis Tartumaa Arendusselts oma liikmete ja koostööpartneritega õppereisil Rootsis
Sörmlandi läänis. Võõrustajateks olid Leader Kustlinjen`i ja Leader Södertälje Landsbygd`i tegevusgrupid,
kes tutvustasid kolme päeva jooksul erinevaid Leader programmi rahastusel elluviidud projekte.

Esimene päev algas , kus osalesid ka kohalikud tegevusgrupid koos
oma liikmetega. Vastastikku tutvustati üksteisele käimasolevaid projekte ja huvi
korral sai ka lähemalt küsida. Kõige eredamalt jäi aga esimesest päevast meelde

külastus Femöres, kus 1998. aastal suletud sõjaväekompleks on
muudetud põnevaks turismiobjektiks.

Teisel päeval sõitsime Björksundi mõisa, kus meile tutvustati põllukultuuri
ladinakeelse nimega ehk ja räägiti selle
kasutamisviisidest. Põldtuder on õlitaim nagu rapski. Võrreldes rapsiga on
põldtuder vähenõudlik ja vastupidavam ning sobib ökoloogiliseks
kasvatamiseks. Põldtudrast toodetud õli kasutatakse toiduainetööstuses,
kosmeetikatööstuses ja kütuseks.

Öster Malmas meenutas Lõuna-Eestis asuvat Elistvere loomaparki. Selle
piirkonna meeldejäävamaks kohaks oli kohalik restoran, mis pakkus peamiselt kohalikust toorainest
valmistatud toitu ning iga päev oli menüüs
vähemalt üks ulukilihast roog – meil oli võimalus
proovida maitsvat hirvelihapraadi.

Meie reisiseltskonnale jäi eredalt meelde ka
jõe kaitsmise ja puhastamise projekt, mille
raames räägiti . Uudne tualett
kasutab loputusvett tavapärase 6 liitri asemel
400 ml. Jääkaineid võib kasutada põldude
väetamiseks, märgkompostiks või biogaasi
tegemiseks. Tekkinud biogaasi kasutatakse juba
ka Stockholmi ühistranspordis.

Viimasel õppepäeval tutvustati nn.
Järna ja Södertälje ”Ökoloogline ringlusühis-
kond ja õppekeskus”, mis koosnes 60 erinevast
ettevõttest ja organisatsioonist (sh. piirkonna
talud, koolid, haigla, kultuurikeskus ja kohvikud).
Ökoloogiline mõtteviis ja piirkonna omavaheline
tihe koostöö paistis silma igal sammul. Sellest
said innustuse ka meie õppereisil osalejad ja
tegid järelduse, et lisaks omavahelise koostöö
suurendamisele, tuleks senisest veelgi enam
arendada koostööd ülikoolide ja teiste teadus-
asutustega.

Reisil nähtu ja kuuldu tekitas osalejatel mitmeid
huvitavaid ideid seoses Tartumaa kohaliku elu
arendamisega: Emajõgi laevatatavaks ja mahe-
toitlustuskett Emajõe äärde, Peipsile purjekate
festival, maaelu talgupaketid turistidele, jahikeskus Järvseljale ja nõukogude aja sõjaväerajatised
turismiobjektideks.

Kokkuvõtteks võib öelda, et külastatud piirkond on hea näide suurepärasest koostööst kohalike tootjate ja
tarbijate vahel, millest võiksime õppida ja inspiratsiooni ammutada! Õppereisil osalejate tagasisidest jäi
kõlama mõte: „Iga , ükskõik kui võimatu, on midagi väärt!“
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ÜRITUSED

TOIMUS
Austria õppereis
28. mail toimus õppereis Austriasse, mille korraldas Põhja-Eesti Leader tegevusgrupp Kirderanniku

Koostöökogu (KIKO). Õppereisil osales Kaidi Randpõld Tartumaa Arendusseltsist, MTÜ Maitsev Lõuna-

Eesti ja 14 kohalikku tootjat ning ettevõtjat. Õppereisi eesmärgiks oli tutvuda väikeettevõtjatega, kes

toodavad piirkonnale iseloomulikku kohalikku toitu ja saada kogemusi väikeettevõtete

tootmisiseärasustest.

Reisi sihtkohaks valiti , mis on
Austria suurim liidumaa. Austria positsio-
neerib end kvaliteetsele toote ja teenuse
pakkumisele ning seal väärtustatakse
kõrgelt kohalikku toitu. Riigi üheks põhilise-
maks majandusharuks on turismimajan-
dus.

Reisi jooksul külastati mitmeid erinevaid
kohalikke väiketootjaid ja üheks meelde-
jäävamaks külastuspaigaks oli perekond
Trimmeli sparglikasvatustalu. Talupere-
mees kasvatab ja
turustab seda otse toitlustajatele, kauban-
duskettidele ja ligikaudu ühe kolmandiku
toodangust ostetakse otse talust kohalike
elanike poolt.

Suurepäraseks näiteks omavahelisest
koostööst võiks tuua siidritootjad. Siidri-
tootmispiirkonnas tegutseb

, kes on omavahel moodustanud
väikse ühingu. Ühingu liikmed toodavad
aastas kokku ligi miljon liitrit siidrit, mis
turustatakse kohapeal.

Enneri juustutalu on auhinnatud lamba-
juustu tootja Melki orus. Talus valmis-
tatakse nagu näiteks lamba-
piimast jogurtit, toorjuustu, kohupiima,
pehmet juustu jne. Lehmapiimast osa
läheb talledele toiduks ja ülejäänud
müüakse toorpiimana või tehakse kohu-
piimaks või juustuks. Enneri juustutalu
turundab tooteid oma piirkonnas.

Reisi lõpus toimus bussis seminar, kus
ühiselt arutleti reisil kuuldu ja nähtu üle:
„Talu suurus ei ole oluline, efektiivne saab
olla ka väikselt!“ – nii kiideti heaks
väiketalude ettevõtmised ning tõdeti, et
oluline on anda külastajatele elamus.

Alam-Austria

sparglit 29 hektaril

21 siidri-
parunit

mahetooteid

Ülestähendused nii sõnas kui pildis:

Tartumaa Arendusselts

Kaidi Randpõld

Tartumaa Arendusseltsi korraline üldkoosolek:
Tartumaa Arendusseltsi korraline üldkoosolek toimus teisipäeval, 7. juunil Tähtvere vallas Ilmatsalu
Põhikoolis.

Üldkoosoleku protokolliga saab lähemalt tutvuda TASi kodulehel: http://tas.ee/est/2011/
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Infopäev Waide motellis

Statistika taotluste kohta:

Selle aasta viimane projektide esitamise tähtaeg on 27. september.

Tartumaa Arendusselts koostöös Võrtsjärve Ühenduse ja Valgamaa Partnerluskoguga korraldasid ühise

Leader meetme infopäeva 10. mail 2011 Tartumaal Waide motellis.

Infopäeva külalisesinejateks olid esindajad PRIAst ja MTÜst Kodukant Tartumaa.

PRIA Leader toetuste büroo juhataja Marek Treufeldt rääkis teemal „ “, mis andis ülevaate
ehitustegevusega seonduvatest dokumentidest ja mõtestas lahti ehitustegevuse mõisted projekti
raames. Teiseks esinejaks oli Krista Tõnisson, PRIA Leader toetuste büroo peaspetsialist, kes andis
ülevaate projektitaotlustega seotud aruandlusest.

Tartumaa Arendusselts, Võrtsjärve Ühendus ja Valgamaa Partnerluskogu tutvustasid lähemalt
tegevusgruppide meetmeid ja tegevusi.

MTÜ Kodukant Tartumaa esindaja tutvustas MTÜde teenuse pakkumise võimalusi ja kogu-
konnateenuseid.

Juunikuu taotluste voorus esitati kokku 67 projektitaotlust kogusummas 673 125 eurot. Ettevõtluse
meetmes esitati 25 projekti 293 594 euro ulatuses, kogukondade meetmes esitati 30 projektitaotlust
306 960 euro ulatuses ning noorte meetmes esitati 12 projekti 72 571 euro ulatuses.

9. 07.   Kallaste keskväljakul linna 20. aastapäeva ja kalurite päeva tähistamine

27.08. Kallaste mee- ja sibulalaat

Rohkem infot leiad:

27.08. Rahinge paisjärv - 35

29.08. näitus "Suvemälestused"

Rohkem infot leiad:

09.07. V Alatskivi suvelaat 2011 „Vanad head asjad“

16. 07. Alatskivi valla 25. suvemängud

23. 07. VI Veskijärve Veepidu Alatskivi järve ääres

6. 08. Kodavere pärimuspäev (IX Kodavere kihelkonna kiigepidu)

19. 08. Eesti kirjanik 2011 (Liivi Muuseum)

Rohkem infot leiad:

Leader ehitab

Liikmete sündmused

KALLASTE LINN

http://www.kallaste.ee/

TÄHTVERE VALD:

http://www.interest.ee/ilmatsalu/index.php?vabaaeg/kalender/

ALATSKIVI VALD:

http://www.alatskivi.ee/?nodeid=177&lang=et

TULEMAS



ÜRITUSED

NÕO VALD:

LUUNJA VALD

TARTU VALD

1., 2., 3., 8., 9., 10. juuli Luke pargis vabaõhuetendus "Kraavihallid"

11.07. Nõo vald 20. tähistamine

11.-15.07. Palu Puhkekeskuses noortelaager "Sport on kõigile"

15.-17.07. Palu Puhkekeskuses Meeri kooli kokkutulek

18.-22.07. Palu Puhkekeskuses noortelaager "Oleme meeskond"

24.07. Luke pargis maalimise perepäev

25.-29.07. Palu Puhkekeskuses muusika- ja spordilaager

30.07. Luke pargis esineb ansambel „ÖÖSORR“

1.-5.08. Palu Puhkekeskuses noortelaager "Kunst ja sport"

07.08. Luke pargis meisterdamise perepäev

10.-12. 08. VVV Sihtasutus laste kunsti- ja looduslaager

12.08. Luke pargis esineb „JÄÄ-ÄÄR“.

13.08. Aiamaa küla. Nõo kihelkonna külade mängud

16.-18.08. VVV Sihtasutus laste loodus- ja ellujäämislaager

27.08. Luke pargis loodusfilmide õhtu

29.07. suvised tantsuõhtud

26.08. suvised tantsuõhtud

09.07. VIII Väägvere külapäev

15. - 16.07. „Amme Rock“

23. 24.07. Saadjärve regatt ja purjelaua regatt

24.07. XVIII üle Saadjärve ujumine

30.07. Itaalia muusika õhtu

30.07. Kobratu Hobupäev

19.08. Vedu raamatukogu 80

Rohkem infot leiad:

Rohkem infot leiad:

Rohkem infot leiad:

http://www.vvvs.ee/?524

http://www.vvvs.ee/?524

http://nvv.ee/index.php?page=vabal&id=0

http://www.luunja.ee/uritused-sundmused

http://www.tartuvv.ee/index.php?option=com_eventlist&view=eventlist&Itemid=201



ÜRITUSED

Tartumaa Arendusselts koostöös Võrumaa, Valgamaa ja Põlvamaa
Partnerluskoguga korraldavad

25.  augustil ettevõtjate õppereisi Lõuna-Eestisse.

Toimuvad temaatilised väljasõidud:

Õppereisi programmi ja kutse osalemiseks saadame juulis.

Põlvamaa puiduklastri külastus

Valgamaa metallitööstusettevõtete külastus

MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti toiduvõrgustiku külastus
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Ootame Sind   13. augustil

Kurepalu vabaajaparki

Tartumaa Arendusseltsi suveseminarile

ja  5. aasta sünnipäevale.
Kohtumiseni!

Kavas:
10-11  osalejate saabumine ja suveseminari laada

ülesseadmine;

11-14  tere tulemast, kauplemine-vahetamine laadal,
Kurepalu avastamine, põnevad õpitoad, projektide
esitlused;

14-15  lõuna - katame TAS´i ühise laua;

15-17  vaba aeg, ühistantsud ja laulud, projektide esitlused;

17-… pidulik kontsert koos sünnipäevatordiga

Osalemiseks palume registreeruda
hiljemalt 1. augustiks meie koduleheküljel

Lisainfo:
Kristiina Liimand

tel 53 40 98 73

http://tas.ee/est/aeg/8-2011

kristiina.liimand@tas.ee
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NOORTEFOND - rahastus noortelt

noortele

Tartumaa Noortekogu koostöös Tartumaa Arendusseltsiga kuulutasid

2010. välja projektitaotlemise konkursi Noortefond. Eesmärgiks on

toetada Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonna noorte isiklikku arengut

ja rikastada nende elukeskkonda. Tegevussuundadeks on ühiskondlike

väärtuste kujundamine, elukeskkonna parandamine ning avatuse ja

tolerantsuse suurendamine.

Noortefondi sihtgrupiks on noored vanuses 12–26. Projektitaotlusi saavad

esitada noored, kes on sisse kirjutatud Tartumaa Arendusseltsi tegevus-

piirkonda ehk noored Tartumaalt va. Tartu linnast, Elvast, Rõngust, Rannust

ja Piirissaarelt.

Kõik laekunud projektid vaatab üle Tartumaa Noortekogu moodustatud

viieliikmeline meeskond, kes suhtleb taotlejatega, juhendab ja aitab noori.

Hindamiskomisjon otsustab, millised projektid saavad toetuse.

e-posti aadressil

Riia 15, Tartu Maavalitsus, Riina Sepma, „Noortefond“.

Informatsiooni taotlemise ja projektide esitamise kohta saab kodulehelt

noortekogu.tartumaa.ee/noortefond.
Projektitaotlejaid nõustab Tartumaa Noortekogu
e-post:

Toetussumma on maksimaalselt ja
minimaalselt , omafinantseeringut ei nõuta.

Projektitaotlused tuleb esitada Tartumaa Noortekogule

Ja allkirjastatud vorm paberkandjal

Projektide esitamise tähtaegadeks 2011. a on
1. september ja 1. november.

640 EUR
63 EUR

noortefond.tmnk@gmail.com

noortefond.tmnk@gmail.com.

NOORTEFOND

Kontakt:
noortefond.tmnk@gmail.com
Facebook: Noortelt Noortele

http://foodbot.ee/noortefond/
http://noortekogu.tartumaa.ee/noortefond
www.tas.ee

Lisainfo:



Nõos toimus noormeeste tervisefoorum

Mitmekesine päev

Täname aitajaid ja jätkame tegevust

6. mail toimus Nõos läbi aegade esimest korda Tartumaa noormeeste tervisefoorum, mis tõi kohale ligi
150 noormeest vanuses 15- 19 aastat. Tartumaa üldhariduskoolide keskastmes õppivatele
noormeestele suunatud terviseürituse peakorraldajateks oli MTÜ ABC Arendus (Mehed Liikuma
projekti ellukutsuja ja läbiviija) koostöös Tartu Maavalitsusega. Mõlemad organisatsioonid teevad
muuhulgas edukalt koostööd ka erinevate „Mehed Liikuma“ tegevuste elluviimisel Tartumaal!

Vajadus sellise noortele suunatud teavitusürituse järele tulenes asjaolust, et kuigi ühiskonnas
pööratakse juba palju tähelepanu keskealiste ja vanemate meeste tervisekäitumise muutmisele, siis
noored mehed ja nende probleemid ja vajadused on jäänud kuhugi tagaplaanile, kuigi just noorukid on
tulevikus Eesti elu edasikandjad ja seeläbi meie riigi jätkusuutlikkuse tagajad.

Tervisefoorumi esimeses osas rääkisid erinevad esinejad laiemalt meeste tervisest ja nende
riskikäitumisest, tervislikest eluviisidest ja meeste rollist ühiskonnas – oma mõtteid väljendasid
noormeestele MediTA Kliiniku meestearst ja Mehed Liikuma eestvedaja Kristo Ausmees, Riigikogu liige
ja Mehed Liikuma üleriigiline patroon Tarmo Leinatamm, laulja ja harrastussportlane Gerli Padar,
Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri korrakaitsebüroo juhataja Indrek Koemets,
Kaitseressursside Ameti peaspetsialist Janno Isat ning SA Tartu Kiirabi koolitusjuht Andras Laugamets.

Päeva teises osas toimus Nõo spordihoones minimess, kus oma tegevust tutvustasid Lõuna- Eesti
Päästekeskus, SA Tartu Kiirabi, Politsei- ja Piirivalveamet, Maanteeamet, spordimeditsiinikeskus
Vomax, Kaitseressursside Amet, meditsiinilabor Quattromed HTI ja Aide Autokool. Noormeestel oli
ürituse käigus võimalik läbi elada liiklusavarii, tunda ennast päästeametnikuna, teha erinevaid
terviseteste ning uurida kaitseväe ja politseinike tegevuste kohta.

Tartumaa noormeeste tervisefoorum toimus projekti „Noored Tartumaa mehed liikuma“ raames,
mida rahastati Tartumaa Arendusseltsi Leader programmi vahenditest. Liiklusohutusega seotud
tegevuste läbiviimist toetas lisaks Maanteeameti liiklusohutuse programm. Ruumide, toitlustuse jm
korraldamisel aitasid kaasa ka Nõo Spordihoone ja Nõo Reaalgümnaasium.

Mittetulundusühingu ABC Arendus meeskond kui „Mehed Liikuma“ projekti eestvedajad loodavad, et
noormeestele suuntud tervise- ja liikumisüritused muutuvad Tartumaal traditsiooniks ja foorumipisik
levib ka teistesse Eesti maakondadesse. Julgust jätkamiseks annab tervisefoorumist osavõtjate hea või
väga hea tagasiside ja ürituse koostööpartnerite rahulolu selliste teavitustegevuste läbiviimisel.

Siim Ausmees

Mehed Liikuma eestvedaja

Tartumaa noormeeste tervisefoorumi korraldaja

EDULOOD

EDULOOD



FONDID RAHATAOTLUSTEKS

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali

Heade  ideede konkurss

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali
Šveitsi Vabaühenduste Fond

Avatud Eesti Fondi
Noortefond

Eesti Kultuurkapital

Hasartmängumaksu Nõukogu

Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Eesti – Läti programm

Eesti – Läti – Vene programm

Kesk – Läänemere programm

Innove
Pikk ja kvaliteetne tööelu

Avatud Eesti Fondi
Kriisiprogramm

Keskkonnainvesteeringute Keskuse
Keskkonnaprogramm

Avatud Eesti Fondi
Ida-ida: Piiriülese koostöö
programm

EAS erinevad toetused
mittetulundusühingutele,
äriettevõtetele, avalikule sektorile

FONDID

http://www.kysk.ee/?s=168

http:/www.kysk.ee/?s=464

http://www.oef.org.ee/programmid/noored-ja-
kodanikuharidus/noortefond.html

http://www.kulka.ee/?mid=108

http://hmn.kul.ee/

http://www.norden.ee/et/toetused/uldiselt.html

http://www.estlat.eu/

www.estlatrus.eu

http://www.centralbaltic.eu/

http://www.innove.ee/struktuuritoetused/taotlejale/avatud-taotlusvoorud

ttp://www.oef.org.ee/programmid/kriisiprogramm.html

http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm.html

http://www.oef.org.ee/programmid/idaida.html

http://www.eas.ee/


