MÄRTS - APRILL 2015

ELARDi koostöökohtumine
31. märtsil toimus Põllumajandusministeeriumis ELARDi (Euroopa LEADER-tegevusgruppide
katusorganisatsioon) koostöökohtumine, mis keskendus CLLD (kogukonna juhitud kohalik areng)
rakendamisele uuele perioodil – võimalused ja väljakutsed, Eesti LEADERi roll rahvusvahelisel tasandil,
ELARDi missioon ja tegevused ning ELARDi eesistumisega seotud võimalused ja kohustused. Päevakava:
Loe veel...

TASi strateegia ettevalmistamisest
TASi strateegia tööversioon seisuga 26.03.2015. Veebruaris-aprillis toimunust: täiendavaid ja parandavaid
ettepanekuid uue strateegia osas sai TASile esitada kuni 8. aprillini. 25. märtsil toimus Raadimõisa hotellis
TASi uue strateegia avalik arutelu. Veebruaris-märtsis viis TAS uue perioodi meetmete koostamiseks läbi
piirkondlikud ümarlauad valdades. Loe veel...

TASi juhatus valis juhatuse esimehe ja aseesimehe
24. märtsil toimunud juhatuse koosolekul valiti Tartumaa Arendusseltsi juhatuse esimeheks Liis Pärtelpoeg
(MTÜ Sibulatee esindaja) ja aseesimeheks Priit Lomp (Haaslava vallavanem). Soovime Liisile ja Priidule
edu, jõudu ja suurepärast koostööd Tartumaa Arendusseltsi juhtimisel! Loe veel...

Innovatsioonimarsruut Lõuna-Eestis nüüd avatud!
Esmakordselt on Lõuna-Eesti teekonna „Elu kahe maailma piiril“ külastajatel võimalus tutvuda meie
innovaatiliste organisatsioonide ja ettevõtmistega. Eelmisel aastal jõudsid Lõuna-Eesti külastajateni kultuuri
ja ajaloo ning aktiivse puhkuse marsruudid. Nüüd ilmus ettevõtete kaasamise abil innovatsioonimarsruut,
mis pakub põnevat avastamist eelkõige inspiratsiooni Loe veel...

Tartumaa noortejuhid tutvusid Ida-Virumaa
noorsootööga ja pidasid koostööprojektide seminari
11.-12.02 toimus noortejuhtide seminar-õppereis Ida-Virumaale. Vene ja Eesti noorte integratsiooni
arengusammudest kuulsime Kurtna noortekeskuses. Samuti oli seal põnevaks teemaks noortele
korraldatavad huviringid ja suurepärane koostöö kohaliku vallavalitsuse ja koolidega. Noorteinfo töös
korraldatakse Ida-Virumaal temaatilisi teabepäevi erinevates noortekeskustes. Kurtna noortekeskus oli Loe
veel...

Kollaste akende projekti fotonäitus Ülemiste keskuses
Märtsikuu lõpuni oli Tallinnas Ülemiste keskuses avatud Lõuna-Eesti fotonäitus „Elu kahe maailma piiril“,
mis esitles fotograafide Jarek Jõepera ja Silver Kommusaare temaatilisi pilte. Fotonäitus kutsus huvilisi
tutvuma Lõuna-Eestiga – piirkonnaga, kus leidub ettevõtmisi, mis kasutavad tavapärasest erinevaid
lahendusi ja edendavad Loe veel...

Tartumaa Arendusselts valis uue juhatuse
22. jaanuaril Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses toimunud üldkoosolekul valisid TASi liikmed 18
kandidaadi seast uued juhatuse liikmed. Kolmandast sektorist osutusid valituks Liis Pärtelpoeg (MTÜ

Sibulatee), Gea Järvela (Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA) ja Taivo Prants (MTÜ Koduvald Kambja),
erasektorist Nikolai Männik (OÜ Kolman Loe veel...

“Innovative Village” projektist arenes edasi MTÜ
Õnnemaa rahvusvaheline koostöö ja noorteprojekt
Noortevahetuse idee pärineb varasemast TASi koostööprojektist “Innovative Village”, kus osales ka MTÜ
Õnnemaa. Rahvusvahelise noorteprojekti mõte tekkis koostöö arenedes ning usaldusväärse partnerluse
tulemusena. MTÜ Õnnemaa ja Ülenurme ning Tõrvandi pere- ja noortekeskus ja Soome ning Põhja-Iirimaa
partnerid kirjutasid projekti “Today’s Loe veel...

