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LINC
LINC toimub juunis Lõuna -Eestis
LINC ( ) toimub Lõuna-Eestis
12.-14. juuni 2012.

Avamistseremoonia Raekoja platsil, kus avasõnade lausumiseks
on andnud nõusoleku Eesti Vabariigi president härra Toomas-
Hendrik Ilves, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, Tartu
linnapea Urmas Kruuse ja Tartu maavanem Reno Laidre.

Spordiprogramm Mammastes, mis tutvustab eestlastele iseloo-
mulikke alasid. Nii saavad Euroopast pärit teiste Leader tegevus-
gruppide meeskonnad end proovile panna orienteerumises,
disc-golfis ja erinevates individuaalsetes jõukatsumistes (vöö
punumine, naela pakku löömine jne). Lisaks kutsume Mammas-
tesse Lõuna-Eesti käsitöölisi ja väiketootjaid minilaata pidama.

Konverentsi töine osa toimub paralleelsessioonides, kus
teemadeks on kohalik toit, noored ja seeniorid, maaturism,
kogukonna teenused, taastuv energia ja kohalik ressurss.

Praktilised töötoad toimuvad samaaegselt Lõuna-Eesti neljas
erinevas piirkonnas (Sibulatee, Setomaa, Valgamaa ja Võrumaa),
kus tutvutakse kohalike Leader-projektidega, tehakse talgutöid
ja nauditakse loodust ning kultuuriprogrammi.

LINC 2012 konverentsist kirjutame pikemalt juunikuu infokirjas. Siin
näitame teile meenutusi 2010. aastal Austrias toimunud LINC konve-
rentsist.

Eestipoolsed konverentsikorraldajad on TAS, Piiriveere Liider,
Põlvamaa Partnerluskogu, Võrumaa Partnerluskogu, Valgamaa
Partnerluskogu ja Maamajanduse Infokeskus.

Leader Inspired Network Community

Konverents toob Eestisse ligi 200 Leader-
programmiga seotud inimest 15-st Euroopa riigist. Esindatud on nii
kohalikud tegevusgrupid, ministeeriumid kui ka projektitoetuse
taotlejad.

LINCi põhieesmärgiks on edendada võrgustumist ja kogemuste
vahetamist Euroopa Leader alade vahel. Üritus on oma olemuselt
väga mitmekülgne, hõlmates lisaks seminaridele ka sportlikke ja
kultuurilisi ühistegevusi.

LINC 2012 programm on esinduslik:

OINFOLEHTMAI  2012

ESTONIA
2012

GERMANY
2011

AUSTRIA
2010

FINLAND
2013

Korraldajad:

LINC Austrias
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Järjekordsed uuendajad teele saadetud
Sel aastal käisid koos üksteiselt õppimas Tartumaa ja Valgamaa aktiivsed inimesed. Räägiti oma
ideedest ja arendati neid koos edasi, kuulati juhendajaid ja käidi õppereisil kogemusi
ammutamas.

Uuendajad on oma ideid nüüd omal käel edasi arendamas. Loodame, et õige pea kohtame
rahvuslikku pärandit kandvaid ehteid ja tekstiile ning saame ka ise käed külge panna rahvusliku
käsitöö alal. Samuti saame käia Peipsil purjetamise algkoolitusel, maiustada pagaritoodetega ja
viia oma vanad mööblitükid tõelise professionaali juurde restaureerimisele. Osalejad soovivad
oma kodukülla rajada veel juuksuritöökoja, kasvatada küüslauku, tegeleda veeturismi või ürituste
korraldamisega ning toota kasetohust tarbeesemeid.

Üheks silmapaistvamaks ideeks on rajada põlise talu juurde Eesti pärimusmeditsiini ait, kus
erinevate taimsete saaduste ja esivanemate oskustega tervendada keha ja hinge läbi aasta.
Otepää lähedal on Aili Mitt juba alustanud vana taluaida renoveerimist ning suure tõenäosusega
kuuleme varsti pärimusmeditsiini aidast rohkem.

Uuendajate koolitusprogrammi toetas Tartumaa Arendusselts ja Valgamaa Partnerluskogu.

TOIMUS    TULEMAS



21.-29. aprillil 2012 toimus Tartumaa Omavalitsuste Liidu initsiatiivil koos Õppekeskuse N.O.R.T
OÜ ja Tartumaa Arendusseltsiga energeetika- ja geopargiteemaline õppereis Saksamaale ja
Austriasse.

Külastasime kahte geoparki (Saksa-Poola; Tšehhi), bioenergia koostootmisjaamasid, energiaküla,
Euroopa Taastuvenergia Keskust Güssingis ja veepuhastusjaama Heiligenkreuzis.

Saksamaal Neuhofis rajati 500-pealise veisefarmi kõrvale bioenergiajaam, mille toimimiseks
kasutatakse ka 1000-l hektaril põllumaal kasvatatud maisi, vikki, suhkrupeeti jm. Jaama võimsus
on 2,3MW. Projekti käivitamise suurimaks takistuseks oli külaelanike nõusoleku saamine ja
nendega lepingute sõlmimine. Jaam varustab 120 majapidamist soojus- ja elektrienergiaga.
Elanikega on sõlmitud 10-aastased lepingud, kus soojusenergia hind on fikseeritud.

Baieri Liidumaa Ascha piirkonnas on neljast vallast moodustatud haldusüksus, millel on üks
büroo. Asutati valla osalusega bioenergiaühistu. Valla küla Mitterfels taotleb energiaküla tiitlit, st
kogu küla energiavajaduse peab saavutama kohaliku toorme baasil.

Baierimaal nägime ka puugaasil töötavat elektri-
ja soojusenergia koostootmisjaama, kus ener-
giaallikaks on hakkpuit. Koostootmisjaama
haldamiseks loodi äriühing, mille osanikud on
põllumehed, erainvestorid ja kohalik oma-
valitsus 30% osalusega.

Päikeseenergia baasil elektrienergia tootmiseks
on riik kohalike elanikega sõlminud lepingud 20
aastaks. Riik ostab elektri hinnaga 38 senti kWh,
kohalikud elanikud saavad osta 23 senti kWh.

Veepuhastusjaam teenindab 130 000 inimest,
millele lisanduvad ettevõtted. Lähiajal suureneb
teeninduspiirkond 40 000 elaniku võrra. Reovesi
pumbatakse puhastisse kuni 40 km kauguselt.
Tartul ja Tartumaal on võimalik siit eeskuju võtta.

Tartumaa külastatavust suurendaks kindlasti
kavandatava geopargi saamine UNESCO geo-
parkide nimekirja. Siinse geopargi loomiseks on
juba suuri samme astutud.

Õppereisi külastuste ja seminaride käigus selgus,
et taastuvenergeetika edu aluseks on piirkonna
elanike koostöötahe ja osalus. Äriühingute ja
ühistute osanikeks olid põllumehed, eraisikud,
pangad, vallad ja liidumaa. Koostööd tehakse
oma riigi ja välismaa (Brasiilia) teadus-
asutustega, kuid kindlasti sõltub energia-
valdkonna projektide edukus ka kohalike
omavalitsuste osalusest ja poliitikute otsustest.

Nikolai Männik

Energeetika – see on võti tulevikku!

Juhul kui teil

on midagi, mida

tahaksite TAS-i

infolehes edaspidi

avaldada, andke

sellest julgesti

teada.

Neuhofi veisefarmi bioenergiajaam

Veepuhastusjaam

Solaarpark 3,5 ha põllul, mille võimsus on 3 mlj kWh aastas.



MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti seminar toidutootjatele
MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti korraldab toidutootjatele teistkordselt suveseminari pealkirjaga
„Kohalik toode – kellele ja kuidas turundada?“, mis toimub 19. juunil Taagepera lossis. Oodatud
on nii suured kui väiksed tootjad!

10.00  Kogunemine, tervituskohv

10.30  Väike ringkäik lossikompleksis

11.30  Sissejuhatus - Tiit Niilo, Nopri Talumeierei

11.45 „Igaühe jaoks on kuskil keegi.“ Aivar Hanson, Eesti Maitsed

12.15 „Kohalike toodete turundamine sotsiaalmeedia abil“ Aivar Ruukel,
Soomaa loodusturismi ettevõtja

14.00 „Ülevaade MAK tulevikusuundadest.“ Katrin Noorkõiv

14.20 „Toiduvõrgustikud Eestis.“ Krista Kõiv, Maamajanduse Infokeskus

14.40 „Tartu Hoiu-Laenuühistust ja vekslimajandusest.“ Organisatsiooni
esindaja

15.00 „MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti ja Lõunakeskuse Taluturg, kokkuvõte
tehtust ja ülevaade tulevastest plaanidest.“ Merle Vall

15.45 Mõttekoda „Mida me vajame tootearenguks ja turundamiseks?“

17.00 Kokkuvõtted

17.30 Tootjatevõrgustiku sünergia tugevdamine läbi toreda suhtluse

Seminarist osavõtutasu on 5 eurot. Registreerida: või telefonil 5566 5131

Üritust toetab Valgamaa Partnerluskogu

13.00   Lõuna

merle@tas.ee

Kogukondade koolitusprogramm

Kutsume Teid osalema ,

mille eesmärgiks on aidata kaasa

maapiirkonna elukeskkonna kvaliteedi parandamisele

läbi .

koolitusprogrammi

uute kogukonnateenuste

Koolitusprogrammi jooksul aidatakse osaleval külal/kogukonnal arendada välja teenus, mis
põhineb kogukonna vajadustel või kasutab olemasolevat potentsiaali/ressurssi ning aitab kaasa
kogukonna arengule. Koolitusprogrammi viivad läbi Eesti Maaülikooli koolitajad.

Koolitusprogramm kestab ca (üks 2-päevane koolitus,
kolm 1-päevast koolitust ja üks 2-päevane Eesti-sisene õppereis). 1-päevased koolitused on
planeeritud reedeti ning 2-päevased kohtumised neljapäevast reedeni. Esimene kohtumine
toimub septembri keskpaigas. Osalema ootame külasid/kogukondi, kes on valmis ühiselt
projektis kaasa lööma ning hiljem plaanitut ka koos ellu viima (projektis osalejatena näeme igast
külast/kogukonnast ).

Projektis osalevate külade/kogukondade arv on piiratud, mistõttu tuleb osalemissoovi
avaldamiseks saata täidetud taotlusvorm hiljemalt

e-posti aadressile .
Lisainfo ja t on kättesaadav TASi kodulehel.

Programmis osalejad selguvad juunikuu jooksul.

31. maiks 2012

aotlusvorm

pool aastat ja koosneb 5 kohtumisest

5 inimest

triin@tas.ee
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Avatud külaväravatega
Tartumaa külade päev  Rahingel

21. juulil toimub Tähtvere vallas Rahingel  pidu,
mille kohta saab öelda „kolm ühes“ –

küla esmamainimisest möödub 430 aastat,
toimuvad avatud külaväravad ja Tartumaa külade päev.

Tegevus leiab aset Rahinge järve ääres.
Üritus algab kell 12.00
Päeva programmis

Marek Mekk

Külli Pann

tervituste ja sõnavõttudega.
on valla isetegevuslaste kontsert, sportlikud-meelelahutuslikud mängud

igale eale, fotonäitus „Küla värav“, ekskursioon lõplikult renoveeritud Külakatlasse, Tartumaa
aasta küla 2012 kandidaatide tutvustamine, toidukorvioksjon, kroonikafilm Rahinge seltsi- ja
ühistegevusest ja õhtul simman ansambliga Mini MTJ. Kogu päeva jooksul toimub Rahinge
ekstreempargis võistlus veelauakaablil ning vettehüppevõistlus lumelaual ja freestyle suus-
kadel. Päeva juhib .

Lisainfot vaata: ja

Üritust toetavad kohaliku omaalgatuse programm, KÜSK, Photopoint, Tähtvere Vallavalitsus

Lisainfo: ,
Telefon 5646 2692

Rahinge külavanem

www.kodukanttartumaa.ee www.kylad.ee

Tartumaa aasta küla 2012 konkurss
Kodukant Tartumaa koostöös Tartu Maavalitsusega
kuulutab välja Tartumaa aasta küla 2012  konkursi.

Konkursile saab esitada küla, külade piirkonna või aleviku. Lisaks omavalitsustele võivad
ettepanekuid esitada ka kodanikeühendused ja üksikisikud.

Kandidaadi kohta täidetud ankeet ja lisamaterjalid saata e- postiga aadressil
, tavapostiga aadressil Jalaka 48, 50109 Tartu või tuua

Kodukant Tartumaa kontorisse Jalaka 48 hiljemalt 1 . juuniks 2012.

Konkursi eesmärk on avaldada küladele tunnustust tulemusliku tegutsemise eest ning teadvus-
tada üldsusele maa- ja külaelu olulisust. Tartumaa aasta küla 2012 osaleb üleriigilisel aasta küla
konkursil 2013. aastal. Eesti aasta küla aunimetus antakse ühele külale, külade piirkonnale või
alevikule ja kuulutatakse välja Eesti külade maapäeval (2013. aastal).

Konkursile esitatud kandidaatidel on võimalus ennast vabalt valitud viisil tutvustada Tartumaa
külade päeval 21. juulil 2012. Kandidaatide seast valib Kodukant Tartumaa poolt moodustatud
komisjon välja Tartumaa aasta küla 2012. Võitja kuulutatakse välja Tartumaa kodanike-
ühenduste konverentsil novembris 2012.

Ankeedi leiate Kodukant Tartumaa veebilehelt ning Tartu
Maavalitsuse veebilehelt

Lisainformatsioon: ,

Telefon 5646 2692, e-kiri

Külli Pann Kodukant Tartumaa juhatuse esimees

konkurss@kodukanttartumaa.ee

www.kodukanttartumaa.ee
www.tartu.maavalitsus.ee

kustma@gmail.com



Luke mõis
Luke mõis on viimaste aastatega silmnähtavalt kasvanud ja arenenud. Arendustegevusele on
olnud suureks abiks Leader projektitoetused, mis on toonud mõisa uut elu ja suurendanud selle
külastatavust. Läbi erinevate projektide on TAS aastatel 2010 ja 2011 toetanud Luke mõisa
taastamist ligi 95 000 euroga.

Luke mõisa projektijuht Gea Järvela: „Meie jaoks kõige olulisemaks sammuks on olnud Luke
mõisa valitsejamaja rekonstrueerimistööd, mille esimeses etapis taastati Luke mõisa
valitsejamaja katus. Seda tulemust on näinud juba kõik mõisa külastajad.“ Tänaseks on
käivitunud valitsejamaja rekonstrueerimise II etapp, mille käigus likvideeritakse valitsejamajast
kõik varisemisohtlik ja kindlustatakse seinad.

Lisaks investeeringutele valitsejamajas on Leader programmi toel käivitatud Luke mõisa kohvik,
kus täna on kõigil mõisa külastajatel võimalus juua maitsvat kohvi ja maitsta kärnerimaja köögis
küpsetatud kooki. Leader meetme toel soetati kohvikusse mööbel ja sisustati kärnerimaja köök.

Õueürituste korraldamiseks osteti pingid ja telgid. Kõik eeltoodu on olnud heaks tõukeks Luke
mõisa toodete ja teenuste arendamisel ja käivitamisel, mis on andnud mõisale võimaluse
omatulu teenimiseks. Kogu teenitud tulu on suunatud tagasi mõisa rekonstrueerimisse.
Siinkohal on hea võimalus kutsuda infolehe lugejaid vaatama Luke mõisa suveetendust
„Kraavihallid“, ostma Luke mõisas valmistatud meeneid ning külastama Luke mõisa kohvikut –nii
on igal TASi liikmel võimalus kaasa aidata mõisa taastamisele.

Sellel hooajal on mõisa kohviku külastajatele ka väike üllatus – uue näo on saanud kohvikuruumi
kaminatuba, mis on sobilik väikesele seltskonnale koosviibimise või seminari korraldamiseks.
Täiesti uus on romantikatuba, kus soovijad saavad omaette romantilises õhkkonnas tähtpäeva
tähistada.

Luke mõis – see on koht, kuhu võid jätta oma südame. Kohtumiseni mõisas!

EDULOOD

EDULOOD

FONDID

FONDID RAHATAOTLUSTEKS

KIKi erinevad programmid

EASi erinevad programmid

PRIA erinevad toetusprogrammid

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Heade ideede konkurss

Eesti Kultuurkapital

Avatud Eesti Fondi Noortefond

http://www.kik.ee/et/taotlejale/euroopa-liidu-

fondid/taotlemine.html

www.eas.ee

http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/teadmiseks/

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

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

http://www.oef.org.ee/konkursid/info/a/noortefond-

ootab-taotlusi.html


