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TEEMAD JA ETTEPANEKUD TASi JA TOLi ÜHISARUTELULE 04.09.2013 
 

I  Uued võimalused ja väljakutsed 

 

• Uue perioodi 2014-2020 rahastamise maht MAKist jääb samaks või suureneb veidi (10%+…) 

• Kohalikud tegevusgrupid muutuvad abikõlbulikeks taotlejateks ka Sotsiaalfondi ja 

Regionaalfondi meetmete osas – uued võimalused! 

• Strateegia uuendamise protsess võimaldab kriitiliselt analüüsida möödunud perioodi 

tegevusi ja kavandada uuendusi/muudatusi uueks perioodiks. 

 

II  Miks on vaja muudatusi? 

 

1. TASi piirkond on territoriaalselt suur ja tema administratiivne võimekus ei suuda täna 

haarata kogu piirkonda kui tervikut. 

2. TASi ja teda moodustavate KOVide koostöö peaks olema otsesem ja tihedam. 

3. Uue finantsperioodi poolt pakutavate võimaluste kasutamiseks tuleb TASi juhtimises teha 

struktuurseid ja korralduslikke muudatusi. 

 

III  Ettepanekud TASile 

1. Jaotada TASi tegevuspiirkond alampiirkondadeks. 

1.1. Vooremaa piirkond, mis hõlmab järgmised omavalitsused - Laeva, Tähtvere, Tartu, Vara, 
Alatskivi, Peipsiääre vald ja Kallaste linn; 

Rahvaarv: 15 418 

Pindala (km2): 1143 

Asustustihedus (elanikku, km2 kohta): 13,5 

 

Vooremaa piirkond moodustuks Põhja-Tartumaa ja Jõgevamaa omavalitsuste üleselt, kus keskseks 

teemaks on geopargi loomine. Vooremaa geopargi asutamisega soovitakse aidata kaasa Põhja-

Tartumaa ja Jõgevamaa loodusväärtuste ja ajaloolis-kultuuriliste väärtuste tutvustamisele ja 

piirkonna jätkusuutlikule majanduslikule arengule eelkõige geoturismi edendamise kaudu. Eraldi 

loodav piirkond Leader rahade jagamisel, aitab tõhusamalt ellu viia geopargi ideed ja annab olulise 
arengutõuke kogu piirkonna turismimajandusele (turismimajandus – hõlmab kõiki sektoreid, mis on 

turismiga seotud), et olla jätkusuutlik ka peale rahastusperioodi lõppu. 

 

1.2. Lääne-Tartumaa, mis hõlmab järgmised omavalitsused – Puhja, Konguta, Rannu, Rõngu ja 

Nõo vald. (Rõngu ja Rannu esialgu tinglikult). 

Rahvaarv: 11 781 

Pindala (km2): 766 

Asustustihedus (elanikku, km2 kohta): 15,37 

 
Tinglikult kuulub siia ka Elva linn ning võimalikud liitujad võiksid olla ka Puka ja Palupera vald 
Valgamaalt. Rannu ja Rõngu vald on täna Võrtsjärve Ühenduse liikmed ja nende ühinemine TASiga 

sõltub suuresti Võrtsjärve Ühenduse edasisest käekäigust.  

Mulgimaa Arenduskoda on algatanud koostöötegevusi oma piirkonna laiendamiseks, et muuta 

Mulgimaa kui kultuuriline kogukond ühtseks tervikuks ja see puudutab Võrtsjärve Ühendust. 
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(Tarvastu valla volikogu on otsustanud liituda Mulgimaa Arenduskojaga ja astub Võrtsjärve 

Ühendusest välja 2014 a. alguses). 

Lääne-Tartumaa moodustaks nimetatud omavalitsuste üleselt majanduslik-funktsionaalse piirkonna , 

mille terviklik arendamine loob eeldused majanduslikuks kasvuks ja suurendab sotsiaalset sidusust 

kogukondade vahel selles regioonis. Üheskoos on võimalik panustada piirkonna jaoks olulistesse 
valdkondadesse. Näiteks Elva Puhkepiirkonna arendamine või ühistegevused Võrtsjärvel ja Emajõel, 

väikeettevõtluse arendamine koostöös piirkonna ettevõtjatega jne. 

 

Siinkohal ei tohiks Tartumaa Leader tegevusgrupp mitte mingil juhul kõrvale jätta Elva linna, mis 

oma ligi 6000 elanikuga osutus abikõlbmatuks eeloleva rahastusperioodi mõistes (elanike arv üle 

4000). Tuleb uurida ja kaaluda, kas saaks Elvat finantspartnerina kaasata linnapiirkondade meetme 

vms kaudu. Elva linna eemalejäämine Leader tegevustest piirkonnas ja kogu Tartumaal on 

ebanormaalne ja pärsib nii linna kui ka piirkonna tasakaalustatud ja koordineeritud arengut ning 

omavalitsuste koostööd. Vajadusel on mõistlik pöörduda Põllumajandusministeeriumi ja Vabariigi 

Valitsuse poole, et selline ebanormaalne olukord lahendada. 
 

1.3. Lõuna–Tartumaa (nimetus tinglik), mis hõlmab järgmised omavalitsused – Luunja, Haaslava, 

Mäksa, Võnnu, Ülenurme, Kambja ja Meeksi vald. 

Rahvaarv: 20 272 

Pindala (km2): 1027 

Asustustihedus (elanikku, km2 kohta): 19,74 

 

Lõuna-Tartumaa piirkond saab hea aluse luua koostööalasele tegevusele, näiteks arendada välja 

Vooremäe Tervisespordikeskuse ja suurendada seeläbi piirkonna majanduskasvu. Näiteid võiks tuua 

rohkem, aga töö autorid ei ole kursis kohapealsete algatuste ja vajadustega. 

 

2. Strateegia peamine fookus suunata elukvaliteedi tõstmisele piirkondades.  

3. Piirkondlik eelarve jaotus. 

4. Keskenduda arendustegevustes peamiselt kohalikule elanikule (märksõnad: heaolu kasv ja 

elukeskkonna parandamine; noorte algatuste toetamine; tööhõive kasvule kaasaaitamine; 

ettevõtlikkuse toetamine). 

5. Kaasata tegevustesse Elva linn. 

6. Võtta tööle piirkondlikud konsultandid, kes asuvad ja tegutsevad piirkonnas. 

7. Koostöö ja võrgustike arendamist teha lisaks Peipsimaa ja Lõua-Eesti suunale ka Võrtsjärve ja 

Vooremaa suunal. 

8. Vähendada juhatuse liikmete arvu 7-9ni. Kui TAS on jaotatud alampiirkondadeks, siis igast 

piirkonnas on 2-3 esindajat, kes moodustavad juhatuse. 

9. Konsultantide ülesanded on olla lisaks Leader programmi nõustamisele ka laiapõhjalisemad 

nõustajad piirkonnas, et rakendada paremini piirkonna arenguks erinevaid fonde ja programme. 

10. Muuta hindamiskomisjoni töökorda selliselt, et hindajatel tekiks võimalus ja aeg taotlustega 

tutvumiseks, paikvaatlusteks ja sisuliseks analüüsiks. 

11. Moodustada hindamiskomisjon Tartumaa kodanikest ja kaasata 1-2 eksperti. 

12. Liikmemaksude eest rahastada osaliselt Tartumaa üleseid ühistegevusi. 

13. Mitte võtta ülejõu käivaid ülesandeid (Lõuna-Eesti energeetiline iseseisvus 60% jms). 

14. ELARDI esindamine anda üle Leader Liidule. 


