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Muudatused TASi juhatuses

Kairi Kell

Suve alguses valiti Tartumaa Arendusseltsi juhatusse kolm uut juhatuse liiget ja uus juhatuse
esimees

–

.

TASi eesmärgiks on siin piirkonnas elu parandamine. Tahan anda omalt poolt kõik, et see nii ka
läheks. Selleks olen valmis igakülgselt panustama ja tööd tegema.

Tehti selline ettepanek, et võiks kandideerida ning seekaudu ka TASis Puhja valla arengule kaasa
aidata. Samas on mulle LEADER temaatika vägagi tuttav, sest olen varasemalt olnud Piiriveere
Liideri nõukogu liige.

Kindlasti on tähtsaks funktsiooniks toetuste jagamine, kuid lisaks sellele on TAS piirkonna
arendaja. See on ka koht, mis koondab piirkonna ettevõtjaid ja MTÜsid, jagab infot ning ärgitab
koostööle. Seda mitte ainult liikmete vahel, vaid TAS on Lõuna-Eestis tervikuna heaks partneriks
teistele LEADER tegevusgruppidele. Samuti on TAS eestvedajaks, et liikmed saaksid välisriikide
partneritega projekte teha ja ideid vahetada nii näiteks minnakse varsti ettevõtjatega Pihkva
oblastisse õppereisile, kuhu on kaasatud ka teiste Lõuna-Eesti tegevusgruppide esindajad.

Millega soovite panustada TASi juhatuse töösse?

Miks otsustasite kandideerida TASi juhatuse liikme kohale?

Millisena TASi ülesandeid näete?

TASi juhatuse esimees

TASi juhatuse liige, Tartu valla esindaja AIVAR SOOP

TASi juhatuse liige, Puhja valla esindaja P
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Miks otsustasid kandideerida TASi juhatuse esimehe kohale?

Mida soovid uuel ametikohal TASi hüvanguks ära teha?

Millises suunas võiks Sinu arvates TAS areneda, millised võiksid olla väljakutsed?

Minu jaoks on see olnud loomulik kulgemine. Alustasin tööd 2005
aastal Leader Infokeskuses, mille ülesandeks oli tutvustada Leader
meedet laiemalt ning aidata kaasa tegevusgruppide moodustumisele
üle Eesti. Olen töötanud kohalikus omavalitsuses ning hetkel tegutsen
aktiivselt mittetulundus- ja erasektoris. Kui paar aastat tagasi tehti
mulle pakkumine kandideerida esimehe kohale, siis pean tunnistama,
et ei olnud veel selleks valmis. Olin nõus aseesimehe kohaga,
omandasin seeläbi teadmised ning kindluse ning uue pakkumise ajal
ma enam ei kahelnud.

Meedias on viimasel ajal kirjutatud Leaderist ja tegevusgruppidest mitte just kõige paremas
võtmes. Toetuste jagamisel on paratamatu, et mõne osalise silmis võib tekkida huvide konflikt.
Pidev töö käib selle kallal, et viia see minimaalseks või olematuks. Püüdleme selle poole, et kõik
osapooled jääks meie tööga rahule.

Näen juba praegu, et TAS ei ole pelgalt toetusi jagav institutsioon. Pean oluliseks, et TASist saaks
ka piirkonda arendav organisatsioon, kus on olemas nii kompetents kui ka ressurss.

Pidulikku
taasiseseisvumispäeva!
taasiseseisvumispäeva!



ÜRITUSED

TULEMAS

TASi juhatuse liige, Nõo valla esindaja ESTA TAMM

Venemaa õppereis

Kogukonna koolitusprogramm

Ettevõtjate ringreis Räpina maantee piirkonnas

Miks otsustasite kandideerida TAS juhatuse liikme kohale?

Millega soovite panustada TASi juhatuse töösse?

i

Kuigi praegu tegelen ettevõtluses, olen suurema osa oma elust tegutsenud avalikus sektoris, nii
oma koduvalla kui maakonna tasandil. Mulle on jätkuvalt oluline, kuidas läheb kogu Tartumaal
ning sees pesitseb endiselt soov osaleda lisaks igapäevakohustustele ettevõtluses maakonna
elus. TAS tundub selleks just sobiv organisatsioon olema. Juhatuse liikmena on selleks kindlasti
suuremad võimalused.

Arvan, et olen aastatega omandanud teadmisi ja kogemusi, mida on võimalik TASi töös
rakendada. Eelkõige koostöö arendamisel, sest pean seda piirkonna arengu oluliseks võtmeks.

Selle jaoks kasutatakse programmi jooksul mitmeid erinevaid meetodeid:
ajurünnakuid, rühmatöid, mõttetalguid, õppereisi, esitlusi, individuaalnõustamist jmt.
Koolitustsüklite vahel teevad kogukonnad teenuse arendamiseks iseseisvat ja juhendatud tööd.

5302 9203 www.tas.ee

Jätkuks kevadisele koostööseminarile Luunja vallas korraldavad Tartumaa Arendusselts ja Tartu
Ärinõuandla suvelõpu õppereisi.

Ühepäevane bussireis läbib Luunja, Mäksa, Võnnu ja Meeksi valdasid ning reisi eesmärk on
külastada piirkonna ettevõtjaid, et saada omavahel veelgi paremini tuttavaks, vahetada
koostöömõtteid ning leida uusi võimalusi ühisturundamiseks. Oodatud on eelkõige antud
piirkonna ettevõtjad ja teised huvilised.

Ringreis leiab aset 30. augustil ning reisil külastatakse Lemmatu marjatalu ja kohvikut, Saksa
Hobused ratsutamiskompleksi, Sitika tuulikut, Käbitare kohvikut, Jaago käsitöötalu ja Peramaa
Puhkekeskust.

TAS on koostöös Leader tegevusgruppidega, mis asuvad Peipsi rannikul (Peipsi Alutaguse
Koostöökoda, Jõgevamaa Koostöökoda, Tartumaa Arendusselts, Piiriveere Liider ja Peipsi
Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu), teinud tihedat koostööd juba pea kolm aastat. Kui Peipsi
läänekaldal on koostöö hästi toimimas, siis soovime edaspidi arendada koostööd Vene
poolega, eesmärgiga uue programmperioodi ajal hakata taotlema vahendeid näiteks Interregist
Peipsi piirkonna turunduseks ja ka suuremateks turismiinfrastruktuuri projektideks nii Eesti kui
Vene poolel. Samuti on olulisel kohal mõlema poole ettevõtjate koostöö edendamine.

,
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:

Kutsume Teid osalema koolitusprogrammi, mille eesmärgiks on aidata kaasa maapiirkonna
elukeskkonna kvaliteedi parandamisele läbi uute kogukonnateenuste.

Koolitusprogrammi jooksul aidatakse osaleval külal/kogukonnal arendada välja teenus, mis
põhineb kogukonna vajadustel või kasutab olemasolevat potentsiaali/ressurssi ja aitab kaasa
kogukonna arengule.

Koolitusprogrammi viivad läbi Eesti Maaülikooli koolitajad.

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 on kättesaadav TASi kodulehel.

Triin Lääne,

5 inimest

30. augustiks 2012

Tartumaa Arendusseltsi projektijuht

triin@tas.ee

triin@tas.ee,



Tartumaa Arendusselts korraldab
Õppereisi marsruut läbib Petseri, Pihkva ja Oudova rajooni. Kõik kolm päeva sõidab

kaasa Nadežda Pavlova, kes on Petseri rajooni administratsiooni rahvusvaheliste projektide
koordinaator.

Visiidi esimesel päeval tutvutakse Petseri linna ja rajooni vaatamisväärsuste (majutus,
muuseumid, Petseri klooster jne) ja turismiteenust pakkuvate ettevõtetega. Toimub ka
kohtumine Petseri rajooni juhtidega.

Teisel päeval külastatakse Pihkva linna, tehakse ringkäik Kremlis ning kohtutakse Tööstus-
Kaubanduskoja juhataja hr Zuboviga ja Eesti konsuli pr Triin Partsiga. Peale seda liigutakse edasi
Oudova suunal.

Kolmanda päeva kuni lõunani kulgeb Oudova rajoonis tutvudes sealsete ettevõtjate ja
vaatamisväärsustega.

Õppereisi korraldamisel on abiks Petseri administratsioon ning õppereisil osalevad TASi liikmed
ning Lõuna-Eesti tegevusgruppide esindajad.

Peipsimaal tegutsevad LEADER tegevusgrupid ja Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate
Kogu koos MTÜ-ga Peipsimaa Turism on ellu viinud mitmeid projekte Peipsiäärse
piirkonna arendamiseks.

Selleks, et nendest projektidest piirkonnale veel suuremat kasu tuleks, tahame saadud
kogemusi jagada Peipsimaa ettevõtjate, omavalitsustegelaste ja arendajatega. Samuti
soovime üheskoos arutleda, mida piirkonna arenguks veel teha tuleks. Foorumil
tutvustame elluviidud projekte, oma edulugudest räägivad Võrtsjärve sihtasutus ja
Romantiline Rannatee ning töögruppides arutame tulevikuplaanide üle.

Samas tutvustame viimaseid ühisturunduse projektide raames valminud trükiseid ning
ootame organisatsioone ja ettevõtjaid minilaadale, et tutvustada foorumil osalejatele
oma teenuseid, tooteid ettevõtmisi.

Kaja Allilender

2012. aastal on LEADER meetmete toetust võimalik taotleda taas kolmel korral. Neist kaks vooru
on selja taga ja viimane ees. Kahte esimesse vooru esitat kokku 187 taotlust, millest rahastati 57
taotlust kogusummas 634 380,77 eurot.

2012. aastal jagab TAS toetustena välja 825 419 eurot ehk selle aasta viimases voorus läheb

toetusi jagamisele 191 038,23 euro eest. . Soovitame

oma ideest tulla rääkima TASi meetmekonsultandiga.

. aotl kohta leiad infot:

turismiteemalise õppereisi Venemaale, mis toimub 22.-24.
augustil.

Lisainfo:

Taotlusvooru tähtaeg on 25. septembril

Ootame teid 19. septembril kell 11:00 Mustvee
Kultuurikeskusesse

Peipsimaa Arengufoorumile!

ja

, ,

i

Aja selleks palume eelnevalt kokku

leppida Nõustamise ja t emise

MTÜ Peipsimaa Turism

Peipsimaa arengufoorum

Taotluste esitamisest

kaja.allilender@gmail.com

www.tas.ee



Rahastus noortelt noortele
Tartumaa Noortekogu koostöös Tartumaa Arendusseltsiga kuulutavad välja projektitaotlemise

konkursi Tartumaa Noortefond „Noortelt Noortele“. Eesmärgiks on toetada Tartumaa Arendusseltsi

tegevuspiirkonna . Tegevussuundadeks

on ühiskondlike väärtuste kujundamine, elukeskkonna parandamine ning avatuse ja tolerantsuse

suurendamine.

Noortefondi sihtgrupiks on . Projektitaotlusi saavad esitada noored, kes on

sisse kirjutatud Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonda ehk noored Tartumaalt (välja arvatud

Tartu linnast, Elvast, Rõngust, Piirissaarelt ja Rannust).

Projektitaotlused tuleb esitada Tartumaa Noortekogule e-posti aadressil

ja allkirjastatud vorm paberkandjal Riia 15, Tartu Maavalitsus, Riina

Sepma, „Noortefond“.

Projektide esitamise tähtaegadeks on Informatsiooni

taotlemise ja projektide esitamise kohta saab kodulehelt

noortekogu.tartumaa.ee/noortefond.

Projektitaotlejaid nõustab Tartumaa Noortekogu e-post: noortefond.tmnk@gmail.com.

Toetussumma on maksimaalselt 640 EUR ja minimaalselt 63 EUR.

noorte isiklikku arengut ja rikastada nende elukeskkonda

noored vanuses 12–26

15. september ja 15. november 2012.a.

10.00-10.30 Kallaste Linnapäeva ja laada pidulik avamine
Peipsi Regati osalejate pidulik järvele saatmine

10.00-16.00 Temaatilised toad Kallaste arenguloost

10.30-11.30 Kallaste laste tantsu- ja laulurühmade esinemine

10.00-18.00 Kallaste linna ajaloo ekspositsioon –
MTÜ Kallaste Rahvakultuuriselts

11.00 Peipsi Regati algus Kallaste Keskväljaku kaldal

12.00-15.00  Kalurite laulude festival (Keskväljak), kus esinevad
Läti ja Eesti laulukoorid, Narva vokaalansambel

12.00-16.00  multikamaja lastele

15.00-18.00  Kontsert

19.00-20.30  Vadim Bai, May Day, Ilya Lunin

21.00-22.00  KMS. Esineb laval nr.2

21.30              Muinastuledeöö tulede süütamine

22.00-04.00  Öödisco

00.00              Ilutulestik

noortefond.tmnk@gmail.com

Liikmete sündmused

Päeva jooksul võimalik sõita paadiga

Programm on väga mitmekesine – õpitoad,
presentatsioonid

ja palju muud.

Päevajuhid Astrid Hallik ja Kristina Drozdova

25. augustil Kallaste kala- ja sibulalaat:



EDULOOD

Mehed laulma!

Projekti "Mehed laulma" veab MTÜ Haaslava meeskoor
Tartumaa Arendusseltsi ja Leader'i toel. TAS eraldas
antud projektile toetust 8901 euro ulatuses.

Projekti eestvedajad tutvustavad projekti järgmiselt:
Projekt "Mehed laulma" on saanud innustust projektist
"Mehed liikuma", kuid keskendub meeste vaimse
tervise parendamisele läbi laulu. Kui tekivad problee
mid vaimse tervisega, kanduvad need reeglina üle ka
füüsisesse, seega püüame neid ennetada. Meie
lähenemisel meeste vaimsele tervisele on aluseks
klassikaliste mehelike väärtuste hindamine ja sotsiaalse
hetkesituatsiooniga sobitamine. Mehelikkus ei tähenda
tänapäeval sama, mis sada aastat tagasi. Ent hoolimata
mõistete ja väärtuste pidevast muutumisest, peaks
meestele jääma nende oma, soo-omane, privaatsus
tsoon. Teleri ees, õllepudel peos, jalgpalli vaatamine või
internetikommentaariumides meeste õigustamine on
kahjuks vaid mehelike väärtuste surrogaat ja sellisena
kandub ta edasi ka isalt pojale. Me propageerime
reaalset suhtlemist laulu ja seltskondliku elu kaudu,
mõõdukust eluviisides ja terve mõistuse hääle kuu
lamist oma igapäevastes tegemistes.

2.juunil toimus Kurepalus ja Sillaotsal üritus „Mehed
laulma!“ Üritusteseeria avaakordi andis maailma
suurima meestelauluürituse eeltakt - Põhja- ja
Baltimaade meestelaulu päevade kontserdi eelproov
Sillaotsa koolis, kuhu kogunes ligi 400 laulumeest,
peamiselt Lõuna-Eestist. Peale eelproovi esines
„Mehed liikuma“ aktiivgrupi liige Valdek Rohtma.
Sillaotsa koolis toimus ka 9. väikelinnade ja valdade
meeskooride võistulaulmine. Selles 1996. aastal alguse
saanud võistulaulmises võeti seekord mõõtu
sünnipäevalaulude laulmises.

Ürituse „Mehed laulma!“ põhiürituseks oli Haaslava 33.
meestelaulupäev, õhtusel kontserdil osales ligikaudu
400 laulumeest ja puhkpilliorkester Tartu. Ürituse
kunstiline juht oli Haaslava meeskoori dirigent Kalev
Lindal, dirigendid Jüri Rent, Alo Ritsing, Lauri Breede ja
Kalev Lindal. Täname ka Haaslava valda, mida juhib
lauluhimuline vallavanem Priit Lomp.
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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


