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TAS strateegia analüüs ja uuendamise ajakava 

 

Strateegia uuendamise kava muudatused 
Aeg Tegevus Täideviija Kommentaarid 
Mai 2013– 
jaanuar 2014 
 
Tulemuste 
kaardistamine 
ja esile 
toomine 

Eesmärk: Kokkuvõte eelmisest 
perioodist ja uue perioodi 
ootused 
1. Liikmete andmebaasi ja 

kaardi loomine 
a. Valdkondlik 

jagunemine (toit, 
autoremont, 
marjakasvatus jms) 

b. Teenuste kaupa 
jagunemine 
(ruumide rent, 
käsitöö tuba jne) 

2. Vestlused 
a. Liikmeskonna 

kaasamine ja 
vastastikune 
panustamine, 
ootused uuele 
perioodile 

b. Juhatus, liikmed, 
tegevmeeskond 

c. Võrgustikud 
 

3. Seire 
a. Analüüs 
b. Tulemuste 

kaardistamine 
4. Avalik ettepanekute 
esitamine TASi strateegia 
uuendamiseks.Tähtaeg 
31.12.2013. Arutelud 
ettepanekute üle algavad 
jaanuaris 2014. 
 
5. Mõttetalgud Lõuna-Eesti, 
Peipsimaa piirkondade 
arendajatega.  
 

TAS tegevmeeskond, 
juhatus, liikmed, 
koostööpartnerid. 
 
Kaasatakse eksperte. 
 
Protsessi juhib – vaja 
kaasata abi väljastpoolt  

Oktoobri 2013 lõpuks on 
valmimas analüüs TASi 
strateegia 2008-2013 
elluviimise kohta, 
selguvad tulemused ja 
parendamise vajadus. 
15.11.-03.12 toimuvad 
valdades ümarlauad TASi 
liikmete, kohalike 
ettevõtjate, MTÜde ja 
kodanike arvamuse 
küsimiseks. Toimunud on 
2 võrgustike seminari ja 
koostööpartnerite 
ümarlaud. Juhatuses on 
strateegiaga seonduvaid 
teemasid arutatud aprillis, 
mais, augustis ja 
septembris. 
Strateegiakomisjoni 
koosolek oli septembris. 
Erinevate osapoolte 
sisendi põhjal koostatakse 
jaanuaris 2014 analüüs. 

Jaanuar - Strateegiaseminar  Tegevmeeskond Esitletakse  
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veebruar 
2014 
 
Uue perioodi 
ootused ja 
sidusus 
laiema 
kontekstiga 

Eesmärk: Luua uue perioodi 
„Suur pilt“ ja aru saada 
taustsüsteemist. Esile tuua 
ühisosa regionaalses koostöös ja 
vajadustes. 
Strateegia ja vajaduste analüüsi 
tutvustamine ja 
Valdkonnad ja hetkel 
aktuaalsed teemad:  
Turism 

• National Geographic 
• Võrgustikud -Peipsimaa, 

Sibulatee, Räpina prk, 
Saadjärve prk, Elva 
puhkepiirkond 

• Maitsev Lõuna-Eesti: 
toit 

Kogukonna tugevdamine 
• Võrgustike tugevdamine 
• Projekt „Maale elama“ 
• Avalikud debatid- 

kodanikuühiskonna 
kasvatamine, kogukonna 
liidrite tugevdamine 

• Noored ja teised 
• Innovative village – 

kogukonna teenused 
• Väärtuste tugevdamine 

Kohalik ressurss 
Eesmärk: suurendada 
Tartumaa/Lõuna-Eesti 
energeetilist sõltumatust 60% 

• Energeetika 
• Väiketööstused 
• Investeeringute 

sissetoomine 
Rahvusvaheline koostöö  

• Teadmiste, kontaktide 
vahendamine liikmetele 

• Piirkonna turundus 
sihtriikidesse 

• Uued, teistsugused 
ärimudelid 

Regionaalsed investeeringud  
• Lõuna-Eesti  
• Peipsimaa 

Mis on need kohad ja 
valdkonnad, mis meile kõige 
rohkem kasu toovad? Igale 
investeeringule tasuvusanalüüs. 

 
Kaasatakse eksperte. 
 
Meetod: Valdkondade 
arutelud ja prioriteedid, 
suulised intervjuud 

• Liikmeskond 
• Koostööpartnerid 
• Juhatus 
• Võrgustikud 
• Laiem kaasatus 

 

erinevate 
osapoolte sisendi 
analüüsi tulemusi, 
avatakse suur pilt, 
arutletakse 
valdkondlike 
arengute ja 
prioriteetide 
seadmise üle. 
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Milline on järgimise perioodi 
Lõuna-Eesti, kogu Eesti „Suur 
pilt“?  

- Teadusasutused -TTÜ 
Tartu Kolledź, Tartu 
Teaduspark  

- Rahvusvahelised 
partnerid- ELARD, 
Saksamaa, Soome, 
Holland 

- Riiklik poliitika 
energeetika vallas - 
roheline energia 

Veebruar –
märts 2014 
 
Valikute 
tegemine 
 

Eesmärk: strateegiliste valikute 
tegemine. Uue perioodi 
fookused. 
 

Tegevmeeskond, 
juhatus, liikmed, 
koostööpartnerid, 
eksperdid. 

Vähemalt 1 seminari 
kokku kutsumine. 

Veebruar-
aprill 2014 
 
Strateegia 
täienduste 
kokku 
kirjutamine 

Eesmärk: TAS strateegia 
uuendamine ja strateegia 
täienduste kirjutamine 

• Strateegia nõupidamised  
• TASi kui 

organisatsiooni areng 
2015-2020: 

• TAS arendustegevus: 
Fookus-mis annab 
Tartumaale kõige 
suurima kasu? Erinevate 
fondide kaasamine. 

• Strateegia seire 
kavandamine 

 

Tegevmeeskond, 
juhatus, liikmed, 
koostööpartnerid, 
eksperdid. 

 

Aprill 2014 Strateegia avalikustamine   
Mai-juuni 
2014  

Strateegia kinnitamine   

 

 


