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Mõisted 
 

Leader (Prantsuse keeles: Liaison entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale - 

seosed erinevate maamajanduse arengu tegevuste vahel) – Euroopa Liidu algatusprogramm, 

mille abil edendatakse elu maapiirkonnas. Programmi rakendatakse piirkonna 

arengustrateegia kaudu, mis on ettevalmistatud kohalike inimeste algatusel ja koostöös. 

Programmi ülesehitus soosib kohalike inimeste algatusvõimet ja teotahet oma kodukoha 

arendamiseks läbi erinevate võimaluste ja koostöövõrgustike. 

 

Maapiirkond – haldusüksus, kuhu alla kuuluvad külad, alevikud/alevid ning alla 4000 

elanikuga linnad. 

 

TAS – Tartumaa Arendusselts. 

 

KOV – kohalik omavalitsus. 

 

MTÜ – mittetulundusühing. 

 

Koostöövõrgustik – vabatahtlikkuse alusel koondunud ühiste huvide ja tegevusvaldkonnaga 

inimeste/organisatsioonide kogum, kus toimub eesmärgipärane suhtlemine ja tegevus uue 

teadmise loomiseks, vastastikuseks õppimiseks, arenguks jne. 

 

Kogukonnateenus – mittemateriaalne väärtus, mis on suunatud külakogukondade, kus 

tururegulatsioon mingites valdkondades ei toimi, arengule ja seal töökohtade loomisele. 

Kogukonnateenusteks võib lugeda näiteks avalikku kööki, lastehoidu, pesumaja jms. 

 

Indikaator (mõõdik) – mingi nähtuse olemasolu näitaja, vahend mingi suuruse ligikaudseks 

mõõtmiseks. Indikaatoriga saab objektiivselt mõõta, kas tegevuse mõjul on soovitud 

muudatused toimunud. Indikaatorid jagunevad: 

 väljundindikaatoriteks – mõõdab programmi/projekti abil rahastatud tegevusi ehk 

otseseid tulemusi (nt tee ehitamine, koolitatute arv); 

 tulemusindikaatoriteks – iseloomustab programmi/projekti tulemusel loodud kasu 

või hüve, mis on mõõdetav vahetult või teatud aja möödudes pärast 

programmi/projekti lõppemist (nt täienduskoolituse edukalt läbinute osakaal, loodud 

töökohtade arv); 

 mõjuindikaatoriteks – iseloomustab programmi rakendamisel saavutatud pikaajalisi 

positiivseid üldisi trende (nt elanikkonna kasv, keskmiste sissetulekute kasv jms). 
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Sissejuhatus 
 

Tartumaa Arendusselts (edaspidi TAS) on mittetulundusühing, mille liikmeteks on Tartumaa 

maapiirkonna kohalikud omavalitsused, ettevõtted ja kodanikuühendused. TAS tegutseb  

avaliku, era- ja kolmanda sektori võrdväärse partnerluse põhimõttel kohaliku elu 

arendamiseks. TAS on üks kohalikest Leader-tegevusgruppidest Eestis. TASil on 2014. aasta 

aprilli seisuga kokku 109 liiget, millest 17 on kohalikud omavalitsused (16 valda ja üks linn), 

36 ettevõtted ning 56 kodanikuühendused. 

 

TASi strateegia perioodiks 2014-2020 on aluseks organisatsiooni ja selle tegevuspiirkonna 

arendamiseks. Strateegia esimeses peatükis on analüüsitud TASi tausta ning kogemusi 

eelmisest perioodist. Teises on antud ülevaade tegevuspiirkonnast, sh peamistest 

väljakutsetest ja arengupotentsiaalist. Kolmas peatükk keskendub eelmise perioodi strateegia 

täitmisele, neljandas on ära toodud perioodi 2014-2020 strateegia - visioon, strateegilised 

valdkonnad ja meetmed. Viiendast osast on leitav strateegia elluviimise tegevuskava, 

kuuendas kirjeldatakse strateegia rakendamise juhtimist ning seiret. Rahastuskava on leitav 

peatükist seitse, seosed teiste arengudokumentidega peatükist kaheksa. 

 

Strateegia on koostatud laiapõhjaliste kaasamisseminaride ning arutelude, millesse kaasati 

erinevaid osapooli TASi tegevuspiirkonnast, tulemusena. Seminaridel käsitleti nii TASi 

senist tegevust kui ka osalejate visiooni piirkonnast aastal 2020. Samuti arutleti erinevate 

valdkondade ja sihtgruppide peamiste vajaduste üle. Kokku osales strateegia koostamises 

perioodil märts 2013-aprill 2014 ligi 400 piirkonna omavalitsuste, ettevõtete ja kolmanda 

sektori esindajat. 

 

Käesolev dokument on aprillis 2014 valminud strateegia tööversioon, mis on avatud 

täpsustusteks ning täiendusteks. 

 

 

  



 5 

1. Tartumaa Arendusseltsi lühiülevaade 
 

1.1.Kohalik tegevusgrupp ja liikmeskond 
 

Tegevusgrupi taust 

 

MTÜ Tartumaa Arendusselts on asutatud 27. juulil 2006. a. Ühingu eesmärgiks on arendada 

tegevuspiirkonna kohalikku elu avaliku, era- ja kolmanda sektori koostöös. TASi esimeses 

koosseisus oli 52 liiget. 

 

Aastatel 2006-2008 tegutseti Eesti Riikliku Arengukava meetme 3.6 rahastusel, sealt edasi 

perioodi 2007-2013 Leader-meetme määruse alusel. 

 

Asutamisjärgselt kuulus tegevusgrupi koosseisu 12 omavalitsust, aastal 2007 liitus 

täiendavalt neli, aastal 2009 ühines Kallaste linn. Seega on TAS oma 17 omavalitsusega 

kujunenud suurimaks kohalikuks tegevusgrupiks Eestis. 

 

TAS on tegutsenud vastavalt seitsmele Leader-põhimõttele
1
, olles laekunud rahastustaotluste 

hindajaks ning otsuste langetajaks koha peal. Perioodil 2009-2013 esitati TASile Leader-

meetme taotlusvoorude raames 1272 projekti, millest seisuga 15.04.2014 on rahastatud 548. 

 

Liikmeskond 

 

Tartumaa Arendusseltsil on seisuga 15.04.2014 109 liiget, millest 17 on kohalikud 

omavalitsused (16 valda ja üks linn), 36 ettevõtted ning 56 kodanikuühendused. 
 

                                                        
1
 1) Strateegiate välja töötamine ja rakendamine alt üles, 2) avaliku ja erasektori kohalik partnerlus, 3) 

integreeritud ja mitut valdkonda hõlmavad meetmed, 4) uuendused, 5) koostöö, 6) võrgustikutöö, 7) 

piirkonnapõhised kohaliku arengu strateegiad. 
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Kohalikud omavalitsused 

 

1. Alatskivi vald 

2. Haaslava vald 

3. Kallaste linn 

4. Kambja vald 

5. Konguta vald 

6. Laeva vald 

7. Luunja vald 

8. Meeksi vald 

9. Mäksa vald 

10. Nõo vald 

11. Peipsiääre vald 

12. Puhja vald 

13. Tartu vald 

14. Tähtvere vald 

15. Vara vald 

16. Võnnu vald 

17. Ülenurme vald 

 

Ettevõtted 

 

1. Slaker OÜ 

2. OÜ Sulase PT 

3. Kallaste Kalur AS 

4. OÜ Tõusuorg 

5. OÜ Trives 

6. Annikoru Agro OÜ 

7. Kärevere Põllumajanduse OÜ 

8. FIE Viktor Muuli 

9. FIE Urmas Pärnalaas 

10. Kasekesa OÜ 

11. Terinipp OÜ 

12. FIE Toivo Mardisalu Kangro Talu 

13. Arne Väljaotsa Köögiviljatalu 

14. Mauleman OÜ 

15. Vapramäe Allika OÜ 

16. Guitop OÜ 

17. Haraldi Grupp OÜ 

18. OÜ Nõo Aiaäri 

19. OÜ Marikso 

20. OÜ Luke Farmimeierei 

21. OÜ Rohelohe 

22. TÜ Köögiviljaühistu Peipsiveere 

23. FIE Kaarel Tuvike 

24. Heko Põld OÜ 

25. Lutsuland OÜ 

26. Meedium Marketing OÜ 

27. OÜ Forevi 

28. OÜ Kolman Project 

29. OÜ Ilmatsalu motell 

30. Amme Keraamika OÜ 

31. FIE Külli Järg 

32. OÜ Kanne 

33. Koosalaane OÜ 

34. OÜ Maur Catering 

35. Avi Puutöökoda AS 

36. Heller Kaubandus OÜ 

 

Kodanikuühendused 

 

1. Alatskivi Looduskeskus MTÜ 

2. Peatskivi MTÜ 

3. Kurepalu külaselts Priius 

4. MTÜ Haaslava meeskoor 

5. MTÜ Alex&Alex Aeroklubi 

6. MTÜ Kallaste Vabatahtlik 

Päästeühing 

7. MTÜ Kallaste Noortekeskus 

8. Koduvald Kambja 

9. MTÜ Hobuatlase Selts 

10. MTÜ Avatud Pangodi 

11. Majala Külaselts MTÜ 

12. MTÜ Mäeotsa Külaselts 

13. Aiu Põllumajanduse OÜ 

14. Siniküla Arenguselts 

15. Luunja Maanaiste Selts MTÜ 

16. Sirgu küla selts MTÜ 

17. MTÜ Münnich 

18. Luunja külade koda MTÜ 

19. MTÜ Sporditeenindus 

20. MTÜ Loodusteaduse ja 

Tehnoloogia Ühendus "Ööbik" 

21. Aravu Selts MTÜ 

22. MTÜ Rõka Külaselts 

23. Meeksi Maanaiste Selts MTÜ 

24. Laulu-mänguselts Helin MTÜ 

25. Kawershof MTÜ 

26. MTÜ Kastre Kultuuriait  

27. Nõgiaru Külaselts MTÜ 

28. Meeri Küla Arendamise Selts 

29. Palu Puhkajate Looduskeskus 

MTÜ 

30. Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA 

31. Luke Mõis SA 

32. MTÜ Nõo Ratsaklubi 

33. OÜ Semu Aed 

34. Piiri Peal MTÜ 

35. Rämsi Külaselts MTÜ 

36. Tantsuselts Opsal 
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37. Puhja Strohh MTÜ 

38. MTÜ Perekas 

39. Sootaga Maanaiste Selts 

40. Emajõe Koolituskeskus MTÜ 

41. Rahinge külaselts MTÜ 

42. MTÜ Loku järve Külaselts 

43. Välgi külaselts 

44. Vara Maanaiste Selts 

45. MTÜ Koosa Küla Arendusselts 

46. Alajõe külaselts MTÜ 

47. Jaago Sõbrad MTÜ 

48. Laulu- ja mänguselts Lõoke MTÜ 

49. Ülenurme Käsitöö- ja 

Rahvuskultuuriselts "Nurmenukk" 

MTÜ 

50. GPS abi inimestele MTÜ 

51. MTÜ Õnnemaa 

52. Tartumaa Turism SA 

53. MTÜ ABC Arendus 

54. MTÜ Sibulatee 

55. MTÜ Tartumaa Rahvakultuuri 

Keskselts 

56. MTÜ Tartu Kalastajate Klubi 

 

1.2.Tegevuspiirkonna kirjeldus 
 

Tartu maakonnas on kokku 22 kohalikku omavalitsust, millest 17 kuulub Tartumaa 

Arendusseltsi. Piirkonna vaieldamatuks tõmbekeskuseks on Tartu linn, mille arengud on 

piirkonna kui terviku jaoks äärmiselt olulised. TASi piirkonna puhul on geograafilis-

territoriaalne ühtsus tagatud, kuivõrd liikmesomavalitsuste pindala katab valdava osa 

maakonnast (vt joonis 1). 

 
Joonis 1. Tartumaa omavalitsused ja TASi piirkond (kollasega) 

 

TASi piirkonna kogupindalaks on 2614,1 km
2
, mis moodustab ligikaudu 83% kogu 

maakonna pindalast. Seisuga 01.01.2014 elas Tartumaal 190 161 inimest, neist TASi 

piirkonnas 41 007 (21,6% maakonna elanikest). Keskmine asustustihedus on piirkonnas 15,7 

inimest/km
2
 (maakonna keskmine koos Tartu linnaga on 48,3 inimest/km

2
). 
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Elanike arvult on Rahvastikuregistri andmetele tuginedes suurimaks omavalitsuseks 

piirkonnas Tartu vald (6549), väikseimaks Meeksi (622). Pindalalt on kõige suurem Vara 

vald (333,8 km
2
), kõige väiksem aga Kallaste linn (1,9 km

2
). Seega erinevad TASi piirkonnas 

omavalitsused nii elanike arvult, pindalalt kui ka asustustiheduselt. Erineb ka piirkonna 

asustusmuster ja üldine elukeskkond – Tartu linna äärsetes valdades on see osaliselt linnaline, 

ülejäänutel valdavalt maalise iseloomuga. 

 

Looduslikult on piirkonnas rahvusvaheliselt huvipakkuv Eesti suurim deltasoostik (Emajõe 

suursoo), samuti jõe ülemjooksul asuvad jõed ning taastatud luhaalad. Kultuuriliselt on 

eristuvaks piirkonnaks Peipsiveere, kus elavad vanausuliste kogukonnad. Piirkonna taristu on 

peamiselt seotud Tartu linnaga.  

 

Tegevuspiirkonna omavalitsuste sotsiaal-majandusliku olukorra võib laias plaanis kaheks 

jagada. Tartu linna lähedastes TASi omavalitsustes (eelkõige Ülenurme, Luunja ja Tartu 

vallad) on arenguks piisavalt inimpotentsiaali ja majanduslikku võimekust, enamikes 

keskusest kaugemal asuvates omavalitsustes on aga elanikkond pidevalt kahanenud 

(täpsemalt on sotsiaal-majandusliku olukorra kohta võimalik lugeda strateegia lisast 2). 

 

1.3.Juhtimine ja töökorraldus 
 

Arendusseltsi kõrgeimaks juhtimisorganiks on üldkoosolek, mille pädevusse kuulub ühingu 

põhikirja ja eesmärgi muutmine, strateegia, tegevuskava ja eelarve vastuvõtmine ning 

muutmine. Samuti kinnitab üldkoosolek juhatuse liikmete arvu ja selle liikmed. 

Üldkoosoleku pädevuses on ka kõik teised seadusest tulenevad õigused. Üldkoosoleku 

moodustavad TASi liikmed. 

 

Kontrollorganiks on kolmeliikmeline revisjonikomisjon, mille koosseisu kuuluvad kõigi 

kolme sektori esindajad. 

 

Organisatsiooni igapäevast tegevust korraldab 9-liikmeline juhatus, mis valib oma liikmete 

hulgast esimehe ja vajadusel ka tema asetäitja. Juhatuse pädevusse kuulub ühingu tegevuse 

korraldamine, liikmete vastu võtmine ja välja arvamine, strateegia ja tegevuskava koostamise 

korraldamine, raamatupidamise korraldamine ning aastaaruande esitamine üldkoosolekule. 

Juhatus vastutab ka põhivara soetamise ja laenude võtmise eest. Juhatuse otsusega võetakse 

tööle töötajad ning määratakse neile tasu. Juhatuse pädevusse kuulub ühtlasi tegevusgrupi 

toetuse või projektitoetustega seotud otsuste langetamine ning komisjonide moodustamine. 

Juhatus moodustab ka projektide valikut tegeva hindamiskomisjoni ja töötab välja projektide 

valikupõhimõtted. 

 

Käesoleva strateegia elluviimise toetamiseks moodustatakse TASi juhatuse liikmete baasil 

järgmised komisjonid (mõlemas võib olla kuni viis liiget): 

1. Arenduskomisjon, mille ülesandeks on TASi kui arendusorganisatsiooni arendamine,  

sh TASi algatatud nn proaktiivsete tegevuste ja projektide kavandamine ning 

piirkonna suurema sidususe loomine. 

2. Strateegia- ja seirekomisjon, mille ülesandeks on strateegia rakendamise ning 

projektide seire ning projektide hindamissüsteemi arendamine. 

 

Taotluste hindamist teostab 15-liikmeline hindamiskomisjon, kuhu kaasatakse lisaks TASi 

liikmetele vajadusel eksperte väljastpoolt tulenevalt hinnatavate projektide spetsiifikast.  
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Hindamiskomisjoni liikme esitatud või temaga seotud taotluste arutlusel peab vastav 

komisjoni liige ennast otsuse tegemisest taandama. Riskide vähendamiseks määratakse igale 

hindamiskomisjoni liikmele asendusliige. Kõigi komisjonide töökorrad kinnitab juhatus. 

 

Kõikide TASi juhtimisstruktuuride juures peetakse kinni põhimõttest, et kolmanda ja 

erasektori esindajad koos peavad moodustama vähemalt 51% igast otsuseid tegeva tööorgani 

kinnitatud koosseisust. 

 

Projektide hindamiskomisjoni puhul on arvestatud, et kaasatud oleksid era-, avaliku- ja 

kolmanda sektori esindajad kõigist Tartumaa piirkondadest ning täiendavalt ka TASi-välised 

koostööpartnerid.  

 

Hindamiskomisjoni kuuluvad kolm põhiliiget ja kolm asendusliiget (mõlemal juhul erinevate 

sektorite esindajad): 

1. Põhja - ja Kirde-Tartumaa piirkonnast (Tartu, Vara, Alatskivi, Peipsiääre ja Kallaste 

KOVid) 

2. Lääne-Tartumaa piirkonnast (Laeva, Tähtvere, Puhja, Nõo, Konguta KOVid) 

3. Lõuna-Tartumaa piirkonnast (Ülenurme, Haaslava, Kambja KOVid) 

4. Kagu-Tartumaa piirkonnast (Luunja, Mäksa, Võnnu, Meeksi KOVid) 

5. TASi koostööpartnerite hulgast (erasektorit esindab Tartu Ärinõuandla, avalikku 

sektorit Tartu Maavalitsus, kolmandat sektorit Kodukant Tartumaa)  

 

TASi struktuur on kujutatud joonisel 2. 

 

 
Joonis 2. Tartumaa Arendusseltsi struktuur 

 

 

Üldkoosolek 

 

Juhatus  

9 liiget (kolm sektorit 
võrdselt esindatud 

Tegevmeeskond 
Hindamiskomisjon 15  

liiget + 15 
asendusliiget  

Revisjonikomisjon 

3 liiget (kolm sektorit 
võrdselt esindatud) 
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Organisatsiooni igapäevast tööd juhib neljaliikmeline tegevmeeskond, kes kinnitatakse 

ametisse juhatuse poolt. Meeskonna liikmeteks on: 

1. tegevjuht; 

2. konsultant-asjaajaja; 

3. konsultant-projektijuht ettevõtluse valdkonnas; 

4. konsultant-projektijuht kogukonna valdkonnas. 

 

Tegevmeeskonna tööd juhib TASi tegevjuht, kelle ülesanded on alljärgnevad: 

 organisatsiooni strateegia elluviimine; 

 piirkonnale suunatud arendustegevuste juhtimine; 

 tegevusplaani ja eelarve koostamine ning nende elluviimise jälgimine; 

 kommunikatsiooni korraldamine, sh huvigruppide kaasamine; 

 organisatsiooni riigisisese ja rahvusvahelise koostöö korraldamine. 

 organisatsiooni tegevuse ja projektitaotluste seire korraldamine; 

 teadusasutustega koostöö väljaarendamine. 

 

Konsultant-asjaajaja peamised tööülesanded on järgnevad: 

 organisatsiooni dokumentatsiooni haldamine ja arhiveerimine; 

 vastamine kirjadele ja telefonile; 

 taotlejate üldine nõustamine ja teavitamine; 

 projektitaotluste menetlemine; 

 kuludeklaratsioonide kontrollimine ja allkirjastamine; 

 infopäevade, koolituste, õppereiside ja koosolekute korraldamine. 

 

Ettevõtluse valdkonna konsultant-projektijuhi ülesanneteks on: 

 taotlejate nõustamine ettevõtluse valdkonnas; 

 projektitaotluste menetlemine; 

 organisatsiooni arendusprojektide juhtimine ettevõtluse arendamise valdkonnas; 

 piirkondlike ja regionaalsete koostöövõrgustike arendamine ja koostööprojektide 

juhtimine; 

 taotlustega seonduva andmesüsteemi arendamine; 

 piirkonna trükiste ja reklaammaterjalide väljatöötamine ja tutvustamine messidel. 

 

Kogukonna valdkonna konsultant-projektijuhi ülesanneteks on: 

 taotlejate nõustamine kogukonna valdkonnas; 

 projektitaotluste menetlemine; 

 organisatsiooni arendusprojektide juhtimine kogukondade ja noorte arendamise 

valdkonnas; 

 kohalike omavalitsuste nõustamine piirkondlike arendusprojektide ideede 

väljaarendamiseks; 

 taotlustega seonduva andmesüsteemi arendamine; 

 piirkonna trükiste ja reklaammaterjalide väljatöötamine ja tutvustamine messidel. 

 

Vastav tegevmeeskonna ülesehitus ning ülesannete jaotus võimaldab tagada ka TASi 

strateegiliste valdkondade kaetuse (vt ka ptk 4.1). 

 

Täiendavalt ostetakse sisse raamatupidamise teenust ning vastavalt vajadusele ka muid 

teenuseid (nt turundus). 
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1.4.Tegevusgrupi kogemused esimesest Leader-perioodist 
 

TASi näol on tegu Eesti kontekstis suure tegevusgrupiga, mis on endale võtnud esimese 

Leader-perioodi algusest peale selgelt arendusorganisatsiooni rolli. Arendusorganisatsioonina 

on TAS lisaks Leader-meetme projektitaotluste nõustamise ja menetlemise korraldamisele 

aktiivselt osalenud uute piirkondlike, regionaalsete ja rahvusvaheliste algatuste planeerimisel, 

käivitamisel ja elluviimisel. 

 

Lähtuvalt strateegia koostamise raames toimunud ümarlaudadest ning erinevatest aruteludest 

saab välja tuua, et esimest Leader-perioodi ilmestavad järgmised positiivsed kogemused: 

• piirkondlike ja regionaalsete koostöövõrgustike areng, mis lisaks positiivsele mõjule 

on toonud TASi piirkonnale ka laiemat tuntust (Sibulatee, Peipsimaa, National 

Geographic’u Kollased aknad, Maitsev Lõuna-Eesti); 

• toimiv, toimekas ja pädev organisatsioon ning professionaalne tegevmeeskond; 

• tulemuslik koostöö ja kaasamine; 

• võrreldes teiste tegevusgruppidega suur hulk toetatud ettevõtlusprojekte. 

 

Esimese Leader-perioodi peamised väljakutsed on järgmised: 

• konkurents projektide osas on tihe, suur osa projektidest pole saanud rahastust, mis on 

väljakutse nii taotlejatele kui ka hindajatele; 

• piirkond ja organisatsioon on suhteliselt suur, mistõttu alapiirkondade omavaheline 

sidusus on nõrk; 

• piirkonna spetsiifika väljaarendamisele ning kohalike ressurside paremale 

ärakasutamisele suunatud taotlusi on olnud suhteliselt vähe; 

• organisatsioonil on arenguruumi projektide seire ja mõju hindamise osas. 

 

Vastavaid kogemusi on arvestatud uue strateegia kujundamisel viisil, et tagada positiivsete 

külgede jätkuv areng ning leida lahendus peamistele väljakutsetele (vt peatükk 4 ja 5). 
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2. Tegevuspiirkonna olukorra lühiülevaade 
 

Tartumaa Arendusseltsi piirkonnale teostati strateegia koostamise raames sotsiaal-

majanduslik analüüs, milles käsitleti rahvastiku, majanduse, kodanikuliikumise ja avalike 

teenustega seonduvaid küsimusi ning väljakutseid. Täiendavalt viidi läbi piirkondlikud 

ümarlauad, omavalitsusjuhtide intervjuud, ühine suur strateegiaseminar ning erinevad 

täiendavad arutelud strateegia juhtrühma ning teiste partneritega (vt p 4.4 – strateegia 

koostamise protsess).  Käesoleva strateegia sisendiks ongi nii analüüsi kui ka erinevate 

ürituste tulemused.  

 

Analüüs tervikuna on välja toodud strateegia lisas 2, peatükis 2.1 on käsitletud peamised 

järeldused, mis on TASi strateegia aluseks ning millest lähtuvalt on koostatud TASi visioon, 

püstitatud eesmärgid ning töötatud välja meetmed. 

 

2.1.Arenguvajadused 
 

Tartumaa, sh TASi piirkond on väheseid Eestis, mille elanikkond tervikuna on viimase 

kümne aasta jooksul suurenenud. TASi piirkonnas on elanike arv suurenenud enam kui 10% 

võrra (vt tabel 1). Samas tuleb silmas pidada, et see on toimunud üksikute omavalitsuste 

arvel, kümnes piirkonna KOVis on elanike arv vähenenud. 

 

Tabel 1. Tartumaa ja TASi piirkonna rahvaarvu muutus 10 a jooksul (Rahvastikuregister, 

2014) 

 

Omavalitsus 2005 2008 2011 2014 

Muutus 

2005-

2014 

Muutus 

(%) 

Alatskivi 1 505 1 445 1 404 1 351 -154 -10,2 

Haaslava 1 762 1 777 1 864 1 924 162 9,2 

Kallaste linn 1 197 1 070 1 010 952 -245 -20,5 

Kambja 2 451 2 455 2 533 2 615 164 6,7 

Konguta 1 427 1 418 1 418 1 451 24 1,7 

Laeva 895 879 861 817 -78 -8,7 

Luunja 2 593 2 887 3 479 3 899 1 306 50,4 

Meeksi 793 727 671 622 -171 -21,6 

Mäksa 1 731 1 749 1 687 1 674 -57 -3,3 

Nõo 3 785 3 900 3 942 3 962 177 4,7 

Peipsiääre 949 864 793 730 -219 -23,1 

Puhja 2 474 2 426 2 401 2 322 -152 -6,1 

Tartu 5 072 5 318 6 161 6 549 1 477 29,1 

Tähtvere 2 606 2 654 2 632 2 594 -12 -0,5 

Vara 2 066 2 068 2 003 1 937 -129 -6,2 

Võnnu 1 213 1 138 1 100 1 102 -111 -9,2 

Ülenurme 4 541 5 312 5 948 6 506 1 965 43,3 

TASi piirkond kokku 37 060 38 087 39 907 41 007 3 947 10,7 

Elva linn 6 261 6 257 6 090 5 807 -454 -7,3 

Piirissaare 101 96 101 104 3 3,0 

Rannu 1 832 1 740 1 770 1 647 -185 -10,1 

Rõngu 3 074 2 923 2 836 2 746 -328 -10,7 

Tartu linn 100 419 98 690 98 548 97 843 -2 576 -2,6 

Tartumaa kokku 148 747 147 793 149 252 149 154 407 0,3 

Eesti kokku 1 370 224 1 363 210 1 365 463 1 354 670 -15 554 -1,1 



 13 

Samuti on kasvanud piirkonna majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv, kuid 

tähelepanuväärne on, et nende arv 1000 elaniku kohta on TASi piirkonnas madalam nii 

maakonna kui ka Eesti keskmisest. Eesti keskmisele jääb alla ka piirkonna keskmine 

brutopalk ning tulumaksu laekumine elaniku kohta. Samas on omavalitsuste põhitegevuse 

tulud kahanenud vähem kui maakonnas ja Eestis keskmiselt ning ka netovõlakoormus ei 

olnud 2012. a suur (vt tabel 2). 

 

Piirkonna MTÜde ja SAde arv 1000 elaniku kohta on küllaltki väike hoolimata sellest, et 

viimase 10 aasta jooksul on nende arv tõusnud 1,7 korda. 

 

Piirkonna peamisi näitajaid kajastab tabel 2. Detailsem info on ära toodud strateegia lisas 2 

(piirkonna olukorra analüüs). 

 

Tabel 2. TASi tegevuspiirkonna peamised näitajad ja nende muutus 

 
Näitaja TASi piirkond Tartumaa Eesti 

Rahvaarv 01.2005  37 060 148 747 1 370 224 

Rahvaarv 01.2014 41 007 149 154 1 354 670 

Rahvaarvu muutus 3 947 (+10,7%) 407 (+0,3%) -15 554 (-1,1%) 

Majanduslikult aktiivsete ettevõtete 

arv aastal 2004 
632 4 227 41 467 

Majanduslikult aktiivsete ettevõtete 

arv aastal 2011 
1 449 7 110 65 032 

Majanduslikult aktiivsete ettevõtete 

arvu muutus kordades 
2,3 1,7 1,6 

Majanduslikult aktiivsete ettevõtete 

arv 1000 elaniku kohta 2012. a 
36 48 48 

Keskmine brutopalk aastal 2012 760 EUR 837 EUR 887 EUR 

Elaniku kohta laekunud tulumaks 

2013. a  
514 EUR 529 EUR 533 EUR 

Omavalitsuste põhitegevuse tulude 

muutus perioodil 2008-2012 
-2,3% -3,5% -6,4% 

Omavalitsuste netovõlakoormus 

2012. a 
29% 40% 37% 

MTÜde ja SAde arv aastal 2004 407 2 477 21 454 

MTÜde ja SAde arv aastal 2012 707 3 409 29 016 

MTÜde ja SAde arvu muutus 

kordades 
1,7 1,4 1,4 

MTÜde ja SAde arv 1000 elaniku 

kohta 2012. a 
18 23 21 

 

Peamiste rahvastiku- ning majandusnäitajate alusel võib TASi-siseselt välja tuua järgmised 

neli gruppi omavalitsusi. 

 

1. Luunja, Ülenurme ja Tartu vallad, mida iseloomustavad järgmised arengud: 

 elanike arvu märkimisväärne kasv (10 aastaga 30-50%); 

 suhteliselt suur noorte osakaal ning soodne demograafiline olukord 

(tööturusurve indeks 2013. a seisuga 1,57-1,67); 

 piirkonna keskmisest oluliselt paremad majandusnäitajad (Eesti keskmisest 

kõrgem tulumaksu laekumine elaniku kohta, brutopalk 10-20% kõrgem 

piirkonna keskmisest, majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 1000 elaniku 

kohta kõrgem piirkonna keskmisest jne); 
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 piirkonna keskmine või sellest väiksem kodanikuühenduste arv 1000 elaniku 

kohta. 

 

2. Haaslava, Kambja, Nõo, Tähtvere vallad: 

 elanike arv on 10 aasta jooksul püsinud stabiilsena või vähesel määral 

kasvanud (vähem kui 10%); 

 demograafiline olukord on enamasti jätkusuutlik või sellele lähedane 

(tööturusurve indeks 2013. a seisuga u 1) 

 majandusnäitajad on piirkonna keskmisel tasemel või ületavad seda; 

 kodanikuühenduste arv 1000 elaniku kohta on madalam piirkonna keskmisest 

(va Tähtvere vald). 

 

3. Alatskivi, Konguta, Laeva, Mäksa, Puhja, Vara, Võnnu: 

 rahvaarv on vähenenud 3-10% (va Konguta); 

 demograafiline olukord pole enamasti soodne (tööturusurve indeks vahemikus 

0,7-0,9, va Vara vald, kus see on positiivne - 1,13); 

 majandusnäitajad jäävad reeglina alla piirkonna keskmisele (üksikud erandid, 

kus näitajad on lähedased piirkonna keskmisele); 

 kodanikuühenduste arv 1000 elaniku kohta on enamasti  piirkonna keskmisest 

kõrgem või sellele lähedane (va Puhja). 

 

4. Kallaste, Meeksi, Peipsiääre: 

 elanike arv on kahanenud 20% või enam; 

 demograafiline olukord on võrreldes teiste omavalitsustega oluliselt halvem 

(tööturusurve indeks on vahemikus 0,35-0,4); 

 majandusnäitajad jäävad selgelt alla nii Eesti ja maakonna keskmisele kui ka 

teistele piirkonna omavalitsustele; 

 Kallaste ja Meeksi vallad ületavad kodanikeühenduste arvult 1000 elaniku 

kohta piirkonna keskmist, Peipsiääre vald jääb sellele oluliselt alla. 

 

Eeltoodust ja piirkonna olukorra analüüsist tulenevalt on TASi tegevuspiirkonna 

arenguvajadused ning väljakutsed alljärgnevad. 

 

1. Hoolimata rahvaarvu üldisest kasvust on piirkonnasisesed erinevused suured – elanike 

arv on kasvanud vaid seitsmes omavalitsuses, mis asuvad Tartu linnale lähemal, 

ülejäänutes on elanike hulk aga kahanenud. See tähendab, et omavalitsuste 

perspektiivid ning vajadused on erinevad. Elanikkonda kasvatanud omavalitsused 

peavad tagama vajalikud (avalikud) teenused, teistel on seevastu väljakutseks 

olemasoleva elanikkonna säilitamine. 

2. Tervikuna on piirkonnas väljakutseks ettevõtlusaktiivsuse suurendamine, kuivõrd see 

jääb alla nii maakonna kui ka Eesti keskmistele näitajatele. Samuti on piirkonnas 

suhteliselt vähe vaba tööjõudu, millest tulenevalt peavad uued töökohad looma 

suuremat lisandväärtust (tööjõumahukateks ettevõtmisteks inimesi napib). 

3. Piirkonnal on tänu Tartu linnale märkimisväärne turismipotentsiaal, mille peamiseks 

probleemiks on turismi Tartu-kesksus, samuti ebaühtlane turismiteenuste 

kättesaadavus. Seega on väljakutseks mh turismialase koostöö edendamine, uute 

teenuste arendamine ning teenuste kättesaadavuse parandamine. 

4. Hoolimata kodanikuühenduste arvu järjepidevast kasvust jääb MTÜde ja SAde arv 

1000 elaniku kohta Eesti keskmisele alla. Tegevuseks vajalikud hooned on aga 
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enamasti olemas, kuigi mõnel pool vajab nende füüsiline seisukord kaasaegsete 

tingimustega vastavusse viimist. Seega on väljakutseteks organisatsioonide 

võimekuse suurendamine, samuti aktiivsete ühenduste loomise ja arengu toetamine, et 

olemasolevad hooned ja rajatised oleksid maksimaalselt kasutuses. 

5. Tulenevalt elanike arvust muutub ka nõudlus avalike teenuste osas. Ühest küljest on 

teatud kohtades probleemseks ruumi nappus, teisest aga nõudluse kahanemine ning 

sellest tulenev hoonete alakoormatus (suuremas osas piirkonnast). Seega tuleb 

tegeleda teenuste pakkumise ümber korraldamisega. Eraldi väljakutseks on 

huvitegevuste kättesaadavuse tagamine ning muu vaba aja sisustamine. 

 

Lisaks ülalmainitule toodi strateegia protsessi raames toimunud aruteludel osalejate poolt 

välja järgmised sihtgrupipõhised väljakutsed: 

 

1. kogukonnad: 

 koostöö arendamine, laiapõhjaliste (mitut erinevat omavalitsust hõlmavate) 

ettevõtmiste toetamine; 

 inimkapitali arendamine, sh koolitustegevused ja õppereisid; 

 ühise inforuumi loomine; 

 uute kogukonnateenuste, mis põhineksid ühisel ja suuremale piirkonnale 

lisandväärtust looval ideel (nt kogukonnaköök Peipsi ääres) käivitamine; 

2. noored: 

 ettevõtlikkuse ja ettevõtluse arendamine; 

 kaasamine; 

 erinevate piirkondade/taustaga noorte võrgustumine; 

 sidususe loomine kohaliku ettevõtluse ja kogukonnaga; 

3. ettevõtjad: 

 võrgustike arendamine ja ühisturundus; 

 kohalike ressursside (nt veeteed, kultuuripärand) äriline kasutusele võtmine; 

 ekspordipotentsiaali arendamine. 

 

Tartumaa Arendusseltsi strateegia toetab võimaluste piires eelnevalt väljatoodud väljakutsete 

lahendamist. 

 

Piirkonna peamised tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud on kokkuvõtvalt ära toodud 

järgmises alapeatükis SWOT-analüüsis. Selle põhjal joonistub välja ka piirkonna 

arengupotentsiaal. 

 

2.2. Arengupotentsiaal 

 

Tulenevalt analüüsist ja strateegia raames läbiviidud üritustel saadud sisendist saab välja 

tuua, et TASi piirkonnas on vajalik edasi arendada selle peamisi tugevusi, mis on järgmised: 

1. loodus- ja kultuuriressurss – TASi piirkond on mitmekesine, milles peituvat 

potentsiaali saab (äriliselt) rakendada uute ettevõtete loomiseks, teenuste 

arendamiseks jne; 

2. maakonna positiivne kuvand, mis senini on peamiselt baseerunud Tartu linnal, kuid 

millest lähtuvalt on potentsiaali tuua külastajad ka teistesse piirkondadesse 

maakonnas; 

3. suurus ja aktiivsus – suur territoorium paljude inimestega loob hea aluse 

mitmesugusteks kogukondlikeks tegevusteks, ettevõtjate koostööks jpm. 
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Tabel 3. TASi piirkonna SWOT-analüüs 

 

Tugevused Nõrkused 

 Asukoht – tugeva keskuse Tartu linna 

lähedus (ligipääs teenustele, sh 

kõrgharidusele, töökohad ja tööjõud jne) 

 Maakonna positiivne kuvand 

 Loodus- ja kultuuriressurss (Emajõgi, 

Peipsi, kaitsealad, kultuuripärand jne) 

 Piirkonna suurus, sh selle mitmekülgsus 

ja aktiivsus 

 Elanike arvu vähenemine paljudes 

omavalitsustes  

 Piirkonna suurusest ja omavalitsuste 

ning alaregioonide ebavõrdsusest 

tulenevad kitsaskohad  

 Piirkonnasisene vähene sidusus 

 Kohaliku ressursi vähene rakendamine  

Võimalused Ohud 

 Tartu teaduspotentsiaali rakendamine 

 Turismialase koostöö arendamine, 

vähendamaks turismi Tartu-kesksust 

 Kohaliku ressursi (äriline) rakendamine 

(nt puit, metsandus, aiandus, turism jne) 

 Piirkonna ja ettevõtjate ühisturunduse 

arendamine 

 Kogukonna sidususe suurendamine läbi 

ühiste traditsioone loovate ettevõtmiste 

jms 

 Ebavõrdsuse süvenemine piirkonna 

omavalitsuste vahel, sh elanikkonna 

edasine vähenemine, vähem võimekate 

omavalitsuste ääremaastumine, sealsete 

töökohtade kadumine ja sotsiaalsete 

probleemide suurenemine 

 Piirkonna omavahelise sidususe 

vähenemine – tulemuslikku koostööd ei 

toimu 

 

Ülaltoodust tulenevalt on TASi strateegilisteks fookusteks: 

1. loodus- ja kultuuriressursi äriline rakendamine, st rahavoogu loovate algatuste 

toetamine; 

2. olemasolevate organisatsioonide aktiivsuse rakendamine ja suurendamine; 

3. piirkonna kuvandi loomine ja arendamine, sh selle ühtne tunnetamine, koostöö ning 

võrgustike edendamine. 

 

  



 17 

3. Eelmise strateegia täitmine 
 

Järgneva projektide ülevaate aluseks on TASi 2010. aastal uuendatud strateegia ning sellest 

lähtuvalt aastatel 2011-2013 rahastatud projektid. Ülevaate aluseks on alates 2011. aastast 

TASis kasutusel olnud taotluste elektrooniline andmebaas. 

 

Kokku eraldati vastaval perioodil toetusi kogumahus ligi 2,7 miljonit eurot. Kogumaht oli 

kõige suurem TASi piirkonna kui terviku arendamiseks taotletud projektidel. Omavalitsuste 

lõikes said perioodil kõige enam toetusrahasid Tartu valla organisatsioonid (kokku ligi 360 

tuhat eurot), mis on ka mõistetav, kuna tegu on elanike arvult piirkonna suurima 

omavalitsusega (enam kui 6500 elanikku). Tartu valla organisatsioonidele järgnesid 

toetussummade osas Ülenurme ja Nõo, mis on ka elanike arvult vastavalt teine ja kolmas 

omavalitsus piirkonnas. Kõige väiksemas mahus toetati Laeva ja Meeksi valdade 

organisatsioonide projekte (vt joonis 3), mis on põhjendatav mh ka sellega, et tegu on 

piirkonna väikseimate omavalitsuste hulka kuuluvate valdadega.  

 

 
Joonis 3. Toetuste jagunemine TASi omavalitsuste lõikes (2011-2013. a) 

 

Rahade jaotumist analüüsides saab välja tuua, et elaniku kohta on kõige enam toetust saanud 

Peipsiäärsed omavalitsused (Alatskivi, Kallaste, Peipsiääre) ning ka järgmises grupis on 

enamasti Tartu linnast kaugemale jäävad omavalitsused (nt Võnnu, Meeksi, Vara, vt joonis 

4). Kõige vähem on elaniku kohta toetust saanud Tähtvere vald, millele järgnevad Mäksa ja 

Haaslava. 
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Joonis 4. Toetuste jagunemine elaniku kohta TASi omavalitsuste lõikes (2011-2013. a) 

 

Toetuste jagunemist võib vaadelda ka alaregioonide kaupa, jaotades Tartumaa geograafiliselt 

neljaks - Põhja- ja Kirde-Tartumaa (Tartu, Vara, Alatskivi, Peipsiääre ja Kallaste), Lääne-

Tartumaa (Laeva, Tähtvere, Puhja, Nõo, Konguta), Lõuna-Tartumaa (Ülenurme, Haaslava, 

Kambja) ja Kagu-Tartumaa (Luunja, Mäksa, Võnnu, Meeksi).  

 

Toetuste jagunemist vastava jaotuse järgi analüüsides on näha, et nii Lääne-Tartumaa kui ka 

Lõuna-Tartumaa on saanud toetust praktiliselt võrdses mahus (mõlemad ca 0,5 miljonit 

eurot), vähem on saanud toetust Kagu-Tartumaa piirkond (0,33 miljonit eurot), mis on samas 

ka neljast piirkonnast kõige väiksem, ning rohkem Põhja- ja Kirde-Tartumaa (0,9 miljonit 

eurot). Ka edukate taotluste toetussumma osakaal kõigist taotletud summadest on veidi parem 

Põhja- ja Kirde-Tartumaal (38%), millele järgnevad Lõuna-Tartumaa (32%), Lääne-

Tartumaa (28%) ning Kagu-Tartumaa (23%, vt joonis 5). 
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Joonis 5. Toetuste jagunemine erinevate piirkondade lõikes 

 

TASi esimese perioodi Leader-strateegia sisaldas kokku 22 tulemusindikaatorit, mis polnud 

eraldi tähtsuse/strateegilisuse järgi eristatud ning konkreetselt peamiste eesmärkidega seotud. 

Indikaatorid hindasid enamasti väljundnäitajaid (nt ürituste arv, osalejate arv, 

valminud/parendatud objektide arv). Hinnates nende täitmist saab välja tuua, et kõik 

peamised mõõdikud on täidetud või olulisel määral ületatud. Seega saab väita, et pigem olid 

vastavad eesmärgid püstitatud tagasihoidlikult. Samas saab välja tuua, et kuna senine 

strateegia ei sisaldanud nn võtmeindikaatoreid (mõjumõõdikuid), on keeruline strateegia 

peamiste eesmärkide täitmist mõõta. 

 

Tulenevalt eeltoodust saab TASi eelneva tegevusperioodi osas välja tuua järgneva: 

1. Toetuste jagunemine piirkondade lõikes on olnud küllalt ühtlane, elaniku kohta on enim 

toetust saanud Tartu linnast kaugemal asuvad vallad, eelkõige põhjapoolsed 

Peipsiäärsed omavalitsused. Vastav statistika näitab, et piirkondlikus vaates pole rahade 

jaotuse osas põhjust erimeetmeid rakendada, küll aga võiks täiendavat tähelepanu 

pöörata seni elaniku kohta vähem toetust saanud omavalitsustele (nt Tähtvere, Mäksa ja 

Haaslava vallad).  

2. Lisaks projektide ning rahasummade arvestamisele on uues strateegias vajalik 

määratleda olulisemad võtmeindikaatorid, mida tuleb ka strateegia elluviimisel seirata. 

Vastavaid indikaatoreid võiks olla võrreldes senisega vähem (ca 3-5) ning need peaksid 

hindama strateegiliste eesmärkide täitmist.  

  

1477747 1550792 

2022277 

2379760 

333949 
499557 572599 

908431 

0 

500000 

1000000 

1500000 

2000000 

2500000 

Taotletud projektid EUR 

Rahastatud projektid EUR 



 20 

4. Strateegia 2014-2020 
 

4.1. Soovitud olukord, visioon ja strateegilised valdkonnad 
 

Soovitud olukord aastal 2020 

 

Tartumaa tegevuspiirkonnas on rohkelt loodus-, kultuuri- ning oskusressursse, mida 

kasutatakse piirkonna arenguks leidlikult ning säästlikult. Siin väärtustatakse puhast loodust, 

esivanemate pärandit ning inimest oma tarkuse, oskuste ja võimetega. Kohalike ressursside 

baasil sünnib rohkelt tulusaid, elanikele hüvesid loovaid, uuenduslikke tooteid ja teenuseid. 

 

Tartumaa tegevuspiirkonnas on tugevad koostöösuhted ja palju ärksaid inimesi. Siinsed 

inimesed väärtustavad koos tegemist ning oma oskuste, võimete ja teadmiste arendamist. 

Aktiivsete noorte näol on piirkonnal olemas järelkasv. Siinsed kogukonnad on tugevad, 

hoolivad ja kaasavad. Selleks, et oma eesmärke saavutada, on sarnaste huvidega 

organisatsioonid koondunud koostöövõrgustikesse. Siin on kõik omavahel seotud ja 

interaktsioonis. 

 

Tartumaa tegevuspiirkond paistab silma uuenduslikkuse ja heade ideede rohkusega. Siinsetel 

ettevõtjatel on nutikad ja tulusad ideed, millega luuakse töökohti maapiirkonnas. Ettevõtlikud 

inimesed julgevad siin unistada ning tulevikku vaadata. Nad saavad tuge ja julgustust, et oma 

mõtteid ellu viia. Tartumaa tegevuspiirkond on avatud ja külalislahke ning valmis koostööks 

kõigi naabrite ja sõpradega. Nii omadel kui ka külalistel on siin mõnus olla.  

 

Visioon 

 

Aastal 2020 on Tartumaa Arendusseltsi piirkonnas nutikas ja spetsialiseerunud 

ettevõtlus ning elujõuline kogukond. 

 

 Nutikas ja spetsialiseerunud ettevõtlus – piirkonna ettevõtlus baseerub väärindatud 

kohalikul ressursil (nt puit, biomass, kohalik toit jms) ja on uuenduslik.  Nii kohalikud 

kui regionaalsed turimivõrgustikud on välja arendatud lähtuvalt piirkonna eripärast. 

Toimib integreeritud koostöö, sh teadusasutustega. 

 Elujõuline kogukond – piirkonna kultuuripärand ja traditsioonid on hoitud ja 

arendatud. Toimivad kogukondade ühisüritused. Arenenud on mitmekesised 

kogukonnateenused. Piirkonna noored on ettevõtlikud ning kaasatud erinevatesse 

kogukondade tegevustesse ja otsustusprotsessidesse. 

 

Tulenevalt visioonist on TASil kaks peamist temaatilist strateegilist valdkonda: 

1. kohalikul eripäral ja ressursil baseeruva ettevõtluse arendamine; 

2. kogukondade võimekuse arendamine. 

 

Kolmandaks nn horisontaalseks strateegiliseks valdkonnaks on nii ettevõtlust kui kogukonda 

hõlmav koostöövõrgustike arendamine. 

 

Kõigi kolme strateegilise valdkonna puhul on läbivaks printsiibiks uute ja innovatiivsete 

toodete arendamine – koostöö edendamine ülikoolide ja teadusasutustega toodete 

arendamisel, uute toodete välja töötamisel jms.  
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4.2. Rakendatavad meetmed  
 

Kõigis TASi kolmes strateegilises valdkonnas rakendatakse kahte meedet. Järgnevalt on välja 

toodud meetmed ning peamised toetatavad tegevused strateegiliste valdkondade kaupa. 

 

STRATEEGILINE VALDKOND 1: Kohalikul eripäral ja ressursil baseeruva 

ettevõtluse arendamine 

 

Meede 1.1: Väiketootmise arendamine 

Toetatavad tegevused: 

 Kohalikul väärindatud ressursil (puit jms) baseeruvate toodete arendamine 

 Kohaliku toidu töötlemine ja arendamine 

 

Meede 1.2: Turismiettevõtluse arendamine 

Toetatavad tegevused: 

 Piirkondlikku eripära rõhutava turismiettevõtluse arendamine  

 Ligipääsude, ühenduste jm toetava turismitaristu rajamine ja arendamine (nt 

viidad jms)  

 

STRATEEGILINE VALDKOND 2: Kogukondade võimekuse arendamine 

 

Meede 2.1: Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine 

Toetatavad tegevused: 

 Kultuuripärandi arendamine ja eksponeerimine  

 Uuenduslike piirkondlike (vähemalt 3 KOVi) ning maakondlike ühisürituste 

läbiviimine  

 Kogukonnateenuste loomine ja arendamine  

 Avalike puhkealade jms arendamine  

 

Meede 2.2: Noorte aktiviseerimine 

Toetatavad tegevused: 

 Ettevõtlikkuse arendamine  

 Tööpraktika võimaldamine, õpilasmalevad, laagrid jms 

 Investeeringud noorte aktiviseerimisega seotud tegevustesse  

 

STRATEEGILINE VALDKOND 3: Koostöövõrgustike arendamine 

 

Meede 3.1: TASi-siseste võrgustike loomine ja arendamine 

Toetatavad tegevused: 

 Olemasolevate ja uute spetsiifiliste koostöövõrgustike arendamine (Sibulatee, 

Kagu-Tartumaa koostöövõrgustik, Emajõe Jõeriik jt) 

 Piirkonna ühisturunduse edendamine 

 Piirkonna taastuvenergia ühine arendamine 

 Piirkonnasiseste infovõrgustike arendamine (nt ühine inforuum jms) 

 

Meede 3.2: Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine 

Toetatavad tegevused: 

 Peipsimaa koostöövõrgustiku edasiarendamine 

 Võrgustiku “Maitsev Lõuna-Eesti” edasiarendamine 
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 “Kollaste akende" võrgustike loomine ja arendamine 

 Geopargi koostöövõrgustiku loomine ja arendamine 

 Elva puhkepiirkonna koostöövõrgustiku arendamine 

 Koostöö edendamine Tartu ja Elva linnaga teenuste tagamiseks ja arendamiseks 

 Eesti-Vene koostöö ning muu rahvusvahelise koostöö (Läti, Soome, Austria, 

Holland jm) arendamine 

 

Rakendatavate meetmete toetamiseks on püstitatud TASi organisatsiooni arendamise 

eesmärgid: 

1. TASi kui arendusorganisatsiooni arendamine – TASi võimekuse tagamine 

initsieerimaks uusi laiapõhjalisi projekte ning arendamaks edasi olemasolevaid. 

2. TASi-siseste piirkondade omavahelise sidususe suurendamine, sotsiaalmajandusliku 

ebavõrdsuse vähendamine – vähemarenenud piirkondade aktiveerimine jms. 

3. Projektide hindamissüsteemi arendamine – hindamiskomisjoni, -kriteeriumite, -

süsteemi jms arendamine. 

4. Strateegia seire arendamine – strateegia eesmärkide süsteemse seire teostamine. 

 

TASi strateegiat kirjeldab allolev tabel. 
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TASi strateegia 2014-2020 

Visioon TASi piirkonnas on nutikas ja spetsialiseerunud ettevõtlus ning elujõuline kogukond 

Strateegilised temaatilised 

valdkonnad (60% eelarvest) 

1. Kohalikul eripäral ja ressursil baseeruva ettevõtluse 

arendamine (36% eelarvest) 
2. Kogukondade võimekuse arendamine (24% eelarvest) 

Meetmed 
1.1. Väiketootmise 

arendamine (18%) 

1.2. Turismiettevõtluse 

arendamine (18%) 

2.1. Kohalike traditsioonide 

hoidmine ja arendamine (16,8%) 

2.2. Noorte aktiviseerimine 

(7,2%) 

Tegevused 

 Kohalikul väärindatud 

ressursil baseeruvate 

toodete arendamine 

 Kohaliku toidu 

töötlemine ja 

arendamine 

 Piirkondlikku eripära 

rõhutava 

turismiettevõtluse 

arendamine  

 Ligipääsude, ühenduste 

jm toetava turismitaristu 

rajamine ja arendamine 

 

 Kultuuripärandi arendamine ja 

eksponeerimine  

 Uuenduslike piirkondlike ning 

maakondlike ühisürituste 

läbviiimine  

 Kogukonnateenuste loomine ja 

arendamine  

 Avalike puhkealade jms 

arendamine 

 Ettevõtlikkuse 

arendamine 

 Tööpraktika 

võimaldamine, 

õpilasmalevad, laagrid 

jms 

 Investeeringud noorte 

aktiviseerimisega seotud 

tegevustesse 

Strateegiline horisontaalne 

valdkond (20% eelarvest) 
3. Koostöövõrgustike arendamine (20% eelarvest) 

Meetmed 3.1. TASi-siseste võrgustike loomine ja arendamine (10%) 3.2. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine (10%) 

Tegevused 

 Olemasolevate ja uute piirkonnaspetsiifiliste 

koostöövõrgustike arendamine (Sibulatee, Kagu-

Tartumaa koostöövõrgustik, Emajõe Jõeriik jne)  

 Piirkonna ühisturunduse edendamine 

 Piirkonna taastuvenergia ühine arendamine 

 Piirkonnasiseste infovõrgustike arendamine (nt ühine 

inforuum jms) 

 Peipsimaa koostöövõrgustiku edasiarendamine 

 Kohaliku toidu võrgustiku arendamine (“Maitsev Lõuna-Eesti”) 

 “Kollaste akende” võrgustike loomine ja arendamine 

 Geopargi koostöövõrgustiku loomine ja arendamine 

 Elva puhkepiirkonna koostöövõrgustiku arendamine 

 Koostöö edendamine Tartu ja Elva linnaga  teenuste tagamiseks 

ja arendamiseks  

 Eesti-Vene koostöö ning muu rahvusvahelise koostöö (Läti, 

Soome, Austria, Holland jm) arendamine 

Läbiv printsiip: uute ja innovatiivsete toodete arendamine (koostöö edendamine ülikoolide ja teadusasutustega toodete arendamisel, uute toodete 

väljatöötamisel jne) 

Organisatsiooni arendamine (20% eelarvest) 

 TASi kui arendusorganisatsiooni arendamine 

 TAS-siseste piirkondade omavahelise sidususe suurendamine,  sotsiaalmajandusliku ebavõrdsuse vähendamine 

 Projektide hindamissüsteemi arendamine 

 Strateegia seire arendamine  
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4.3. Strateegia integreeritud ja uuendusliku olemuse kirjeldus 
 

Peatükkides 4.1 ja 4.2 kirjeldatud strateegia struktuur on sisuliselt väga tugevalt seotud. 

TASil on kaks temaatilist strateegilist valdkonda, milleks on kohalikul eripäral ja ressursil 

baseeruva ettevõtluse arendamine ning kogukondade võimekuse arendamine, mida täiendab 

kolmas nn horisontaalne valdkond – koostöövõrgustike arendamine.  

 

Iga valdkonna alla on kavandatud kaks teineteist toetavat meedet (kokku 6), mille raames on 

selgelt määratletud, kellele ja milleks vastav toetus on mõeldud. Meetmed on välja töötatud 

vastavalt Leader-lähenemise printsiibile “integreeritud ja mitut valdkonda hõlmavad 

meetmed” – iga toetatav tegevus on hoolikalt läbi mõeldud, panustamaks strateegilise 

valdkonna edendamisse ja seeläbi visiooni saavutamisse. 

 

Strateegiaga eelistatakse projekte, mis vastavad läbivale printsiibile - uute ja innovatiivsete 

toodete arendamine. See tähendab, et kõikide projektidega püüeldakse piirkonna jaoks 

uuenduslike lahenduste poole.  

 

Vastav lähenemine baseerub Leader-põhimõtetel “partnerlus, “uuendused”, “koostöö”, 

“võrgustikutöö” ja “kohalik algatus”. 

 

Kirjeldatud lähenemine on oma olemuselt uudne ning võimaldab süsteemselt strateegia 

visiooni suunas (nutikas ja spetsialiseerunud ettevõtlus ning elujõuline kogukond) liikuda. 

Strateegia uudsus seisneb selle terviklikkuses ning seostatuses. Eelmisel perioodil oli 

strateegia killustunum, võimaldades toetada väga erinevaid tegevusi. Käesolevas on teemad 

selgelt fokusseeritud, võimaldades ka strateegilistes valdkondades ulatuslikuma mõju 

saavutamist. 

 

Vastavalt kirjeldatud lähenemisele töötatakse rakenduskavade tasandil välja ka taotluste 

hindamiskriteeriumid. 

 

4.4. Strateegia koostamise protsess 
 

TASi strateegia 2014-2020 koostamine toimus perioodil märts 2013-aprill 2014. Strateegia 

koostamist konsulteeris OÜ Cumulus Consulting eesotsas konsultant Mihkel Laanega. 

 

Strateegia baseerus järgmistel sisenditel: 

 piirkonna sotsiaal-majanduslik analüüs ning sellest tulenevad väljakutsed; 

 strateegia koostamise raames TASi liikmete, koostööpartnerite ning teiste avaliku-, 

era- ja kolmanda sektori esindajate osavõtul läbiviidud arutelude tulemused;  

 TASi piirkonna kohalike omavalitsuste juhtide intervjuude tulemused; 

 TASi senise tegevuse ning strateegia analüüs. 

 

Strateegia koostamist koordineeris strateegiakomisjon, kuhu kuulusid juhatuse liikmete 

esindajad. Kokku toimus strateegia koostamise raames enam kui 10 laiemat arutelu  

(strateegiakomisjoni nõupidamised, avalikud arutelud jms, vt tabel 4). Lisaks viidi kõigi 

TASi piirkonna omavalitsusjuhtidega läbi intervjuud. Täiendavalt loodi kõigile huvilistele 

võimalus avaldada arvamust uue strateegia kohta läbi TASi kodulehe. 
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Tabel 4. TASi strateegia koostamise protsess 

 

Toimumisaeg Seminar, koosolek Eesmärk 
Osale-

jate arv 
Osalejate kirjeldus 

11.12.12 
Sibulatee võrgustiku 

seminar 

Ülevaade 

hetkeolukorrast, edasised 

tegevused 

15 Võrgustiku liikmed 

01.03.13 
Strateegia uuendamise 

koosolek 

Strateegia protsessi 

kirjeldus 
6 

Tegevmeeskond ja 

juhatuse esimees 

20.03.13 
Kagu-Tartumaa 

koostööseminar 
Piirkonna arengusuunad 26 Uue võrgustiku liikmed 

23.04.13 
Saadjärve piirkonna 

koostööseminar 
Piirkonna arengusuunad 21 Uue võrgustiku liikmed 

10.10.13 

Tartumaa 

arendusorganisatsioonide 

ümarlaud 

Senise töö kokkuvõtted, 

uue perioodi sihid 
15 

Arendus-

organisatsioonide juhid, 

Tartu linna ja 

Maavalitsuse esindajad 

15.11.13 
Piirkondlikud ümarlauad 

– Võnnu 

Senise töö kokkuvõtted, 

uue perioodi sihid 
20 

Luunja, Meeksi, Mäksa, 

Võnnu elanikud 

19.11.13 
Piirkondlikud ümarlauad 

– Puhja 

Senise töö kokkuvõtted, 

uue perioodi sihid 
23 

Puhja, Nõo, Konguta 

elanikud 

25.11.13 
Piirkondlikud ümarlauad 

– Laeva 

Senise töö kokkuvõtted, 

uue perioodi sihid 
26 

Alatskivi, Vara, 

Peipsiääre, Laeva, 

Tähtvere, Tartu valla ja 

Kallaste linna elanikud 

03.12.13 
Piirkondlikud ümarlauad 

– Kambja 

Senise töö kokkuvõtted, 

uue perioodi sihid 
26 

Kambja, Ülenurme, 

Haaslava elanikud 

17.12.13 Juhatuse strateegiapäev Edasised tegevused 11 
Juhatus ja 

tegevmeeskond 

November 

2013-aprill 

2014 

Intervjuud 

vallavanematega 

Tagasiside ja edasine 

tegevus 
17 

TASi piirkonna 

vallavanemad 

09.01.14 Strateegiakomisjon 
Piirkondade ettepaneku 

arutelu 
7 Juhatuse liikmed 

14.01.14 Juhatuse koosolek 
TASi uue struktuuri 

ettepanek 
14 Juhatuse liikmed 

16.01.14 
“Maitsev Lõuna-Eesti” -

koostööseminar 

Toidu valdkonna 

arengusuunad 
50 Lõuna-Eesti tootjad 

11.02.14 Peipsimaa ümarlaud Uue perioodi sihid 8 
Peipsimaa 

koostööpartnerid 

17.02.14 Strateegiakomisjon 
Strateegiaseminari 

ettevalmistamine 
7 Juhatuse liikmed 

19.02.14 Strateegiaseminar 
Strateegia prioriteedid, 

eesmärgid ja tegevused 
50 

Liikmed, juhatus, 

koostööpartnerid 

Tartumaalt ja Lõuna-

Eestist 

27.02.14 

Koostöönõupidamine 

Iirimaa ja Soome 

partneritega 

Uue perioodi 

koostöösuunad 
7 Partnerid 

06.03.14 Strateegiakomisjon Strateegilised valikud 6 Juhatuse liikmed 

10.03.14 Juhatuse koosolek 
Otsustamine 

strateegiliste valikute üle 
15 

Juhatus ja 

tegevmeeskond 

03.04.14 Strateegiakomisjon 
Meetmestik ja 

rahastamiskava 
6 

Juhatus ja 

tegevmeeskond 

10.04.13 Strateegiakomisjon 
Strateegia esmase 

tervikversiooni arutelu 
7 

Juhatus ja 

tegevmeeskond 

15.04.14 Juhatuse koosolek 
Otsus strateegia 

avalikustamise kohta 
13 Juhatuse liikmed 

29.04.14 Liikmed Strateegia avalik arutelu xx  
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Kokku osales erinevatel aruteludel ligi 400 inimest, sh nii tegevuspiirkonna omavalitsuste, 

ettevõtete ja kolmanda sektori organisatsioonide kui ka peamiste koostööpartnerite esindajad 

(Tartu Maavalitsus, Tartu Linnavalitsus, Tartumaa Noortekogu, Tartu Ärinõuandla, SA 

Tartumaa Turism, Tartumaa Omavalitsuste Liit, teised Leader-tegevusgrupid jt). 

 

Täiendavalt on alates 2014. a jaanuarist toimunud piirkonna võrgustike koolitusprogramm 

ning perioodil oktoober 2013-veebruar 2014 Tartumaa noorteinfo seminarid, mis ei ole küll 

otseselt olnud seotud strateegia koostamisega, kuid millest saadavat infot on kasutatud selle 

kujundamisel. Samuti oli kõigil osapooltel võimalik avaldada arvamust läbi TASi kodulehel 

oleva strateegia ankeetküsimustiku. 

 

Strateegia uuendamise kava on kogu protsessi vältel olnud kättesaadav ka TASi kodulehel, 

seega on kõikidel huvitatud osapooltel olnud võimalik näha, millises etapis parasjagu ollakse 

ning soovi korral üritustel osaleda. 

 

Aprillis-mais 2014 toimub laiapõhjaline strateegia avalikustamine, mille vältel on kõikidel 

huvilistel võimalik teha täpsustusi ja parandusi. Strateegia kinnitatakse TASi üldkoosolekul 

juunis. 

 

  



 27 

5. Elluviimise tegevuskava 
 

5.1. Meetmete valiku üldine põhjendus 
 

TASi eelmise perioodi strateegia rakendamise kogemus näitas, et meetmed olid 

laiapõhjalised ning sellest tulenevalt oli võimalik toetada ka väga erinevaid tegevusi. Vastav 

lähenemine tõi kaasa suure taotluste arvu, kõrge halduskoormuse hindamiskomisjonile ja 

tegevmeeskonnale ning olukorra, kus suurem osa taotlustest ei saanud positiivset otsust, kuna 

ressursid olid piiratud. Samuti ei võimaldanud laiad meetmed fokusseerida ressurssi 

piirkonna jaoks kõige olulisematele teemadele. Sellest tulenevalt on uue perioodi strateegia 

ning meetmete väljakujundamisel olnud üheks eesmärgiks täpsemate fookuste seadmine ning 

seeläbi ressursi suunamine piirkonna arengu võtmeteemadele arvestades sealjuures Leader-

lähenemise põhimõtteid. 

 

Tulenevalt hetkeolukorra analüüsist, strateegia protsessi raames toimunud kaasamisüritustest, 

juhtrühma nõupidamisest ning eelneva perioodi kogemusest keskendub strateegia kolmele 

peamisele valdkonnale, milleks on kohalikul eripäral ja ressursil baseeruva ettevõtluse 

arendamine, kogukondade võimekuse arendamine ja koostöövõrgustike arendamine. Kõigi 

valdkondade puhul rakendatakse kahte meedet (vt ptk 5.2). Horisontaalselt toetatakse uute ja 

innovaatiliste toodete arendamist.  

 

Vastavad põhimõtted toetavad Leader-programmi põhiprintsiipe “uuenduslikkus” ja 

“integreeritud koostöö”. TASi-siseste koostöövõrgustike arendamisel on lähtutud sellest, et 

TASi äärealadele jäävad piirkonnad oleksid kaetud spetsiifiliste koostöövõrgustikega 

(Sibulatee, Kagu-Tartumaa koostöövõrgustik), mille arendamise ülesandeks on mh 

alapiirkondade arengutasemete ühtlustamine. 

 

Strateegiat illustreerib ülevaatlikult allolev skeem. 
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5.2. Meetmed, toetatavad tegevused ja indikaatorid 
 

Strateegiline valdkond 1: Kohalikul eripäral ja ressursil baseeruva ettevõtluse 

arendamine 
 

Valdkonna raames toetatakse kohaliku väiketootmise arendamist, fookuseks on kohalikul 

väärindatud ressursil baseeruv ettevõtlus. Kohalikeks ressurssideks on nt puit, biomass, 

aianduse ja põllunduse ressursid jms. Vastava ettevõtluse arendamise juures pööratakse eraldi 

tähelepanu uuenduslike lahenduste toetamisele, sh ettevõtjate ja teadusasutuste koostööle 

toodete arendamisel jms. Tegevuste peamiseks sihtgrupiks on mikro- ja väikeettevõtted ning 

nende arengut toetavad erinevad koostööpartnerid (nt erinevad tugistruktuurid). 

 

Teise meetmena toetatakse valdkonna raames turismiettevõtluse arendamist, kus on 

fookuseks piirkonnaspetsiifiliste ja uuenduslike turismitoodete ning erinevate 

koostöövõrgustike arendamine. Tegevuste peamiseks sihtgrupiks on mikro- ja 

väikeettevõtted, toetava turismitaristu arendamise puhul ka avaliku ning kolmanda sektori 

organisatsioonid. 

 

Valdkonna puhul on läbivalt eesmärgiks uuenduslike toodete arendamine ning koostöö, sh 

ülikoolide jt teadusasutustega. 

 

Valdkonna arendamise mõju avaldub toetatud ettevõtete käibe kasvus ning piirkonna 

külastatavuse kasvus. Valdkonna arendamise tulemusena tekib piirkonda uusi ja parendatud 

tooteid/teenuseid ning uusi töökohti. 

 

Valdkonna raames rakendatakse kahte meedet. 

 

Meede 1.1: Väiketootmise arendamine 

 

Sihtgrupp: piirkonna mikro- ja väikeettevõtted. 

 

Toetatavad tegevused: 

 Kohalikul väärindatud ressursil baseeruvate toodete arendamine: kohaliku 

loodusressursi (puit jms) äriline rakendamine, sh vastav tootearendus, turundus jms. 

 Kohaliku toidu töötlemine ja arendamine: aiandus- ja põllumajandussaaduste 

väärindamine, turundus jms. 

 

Mõjuindikaator: 

 Toetatud ettevõtete käibe muutus.  

o Eesmärk: käibe kasv vähemalt 20% kahe aasta jooksul alates projekti 

lõppemisest.  

o Allikas: toetatud ettevõtete majandusaasta aruanded (2 korda perioodi jooksul). 

 

Väljund- ja tulemusindikaatorid: 

 Uute/parendatud kohalikul ressursil baseeruvate toodete arv.  

o Eesmärk: 35 uut/parendatud toodet.  

o Allikas: projektitaotlused (iga-aastaselt); rahastatud projektide mõju uuring (2 

korda perioodi jooksul). 

 Loodud töökohtade arv.  

o Eesmärk: 50 uut töökohta väiketootmises.  
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o Allikas: projektitaotlused (iga-aastaselt); rahastatud projektide mõju uuring (2 

korda perioodi jooksul). 

 

Meede 1.2: Turismiettevõtluse arendamine 

 

Sihtgrupp: mikro- ja väikeettevõtted; kohalikud omavalitsused ja kolmanda sektori asutused 

(taristu rajamine ja arendamine). 

 

Toetatavad tegevused: 

 Piirkondliku eripära rõhutava turismiettevõtluse arendamine: kohalike turismitoodete 

ja teenuste arendamine, sh majutus, toitlustus, aktiivse puhkuse teenused jms. 

 Ligipääsude, ühenduste jm toetava turismitaristu rajamine ja arendamine: nt viidad, 

paadisillad jms. 

 

Mõjuindikaatorid: 

 Toetatud ettevõtete käibe muutus.  

o Eesmärk: käibe kasv vähemalt 20% kahe aasta jooksul alates projekti 

lõpetamisest.  

o Allikas: toetatud ettevõtete majandusaasta aruanded (2 korda perioodi 

jooksul). 

 Piirkonna külastatavuse muutus.  

o Eesmärk: piirkonna külastatavuse kasv võrreldes baasaastaga vähemalt 5% 

aastas. 

o Allikas: mobiilpositsioneerimise uuringud (baasaasta 2015; mõju uuringud 

2018. a, 2020 a.). 

 

Väljund- ja tulemusindikaatorid (mõõdetakse iga-aastaselt): 

 Uute/parendatud turismitoodete/teenuste arv 

o Eesmärk: 35 uut/parendatud toodet.  

o Allikas: projektitaotlused (iga-aastaselt); rahastatud projektide mõju uuring (2 

korda perioodi jooksul). 

 Loodud töökohtade arv 

o Eesmärk: 50 uut töökohta turismisektoris. 

o Allikas: projektitaotlused (iga-aastaselt); rahastatud projektide mõju uuring (2 

korda perioodi jooksul). 

 

Strateegiline valdkond 2: Kogukondade võimekuse arendamine 
 

Valdkonna raames toetatakse piirkonna kultuuripärandi ja traditsioonide hoidmisele ja 

arendamisele suunatud tegevusi. Tegevuste fookusteks on kogukondade sidususe 

suurendamine läbi ühistegevuste (uuenduslikud ühisüritused jms) ning võimekuse 

arendamine piirkonna jaoks oluliste kogukonnateenuste pakkumisel.  

 

Lisaks toetatakse valdkonna raames piirkonna noorte aktiviseerimisele suunatud tegevusi, 

mille fookusteks on noorte initsiatiivikuse tõstmine ning suurem sidusus kohaliku kogukonna 

ja ettevõtlusega. Eelistatud on projektid, mis on noorte endi poolt algatud ja ellu viidud. 

 

Valdkonna tegevuste peamiseks sihtgrupiks on kolmanda sektori asutused ning kohalikud 

omavalitsused, kogukonnateenuste arendamise puhul lisaks ka mikro- ning väikeettevõtted. 
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Valdkonna puhul on läbivalt eesmärgiks uuenduslike toodete ning koostöö arendamine, 

noorte puhul nende kaasamine otsustamisse ning avaliku, kolmanda ja erasektori 

tegevustesse. 

 

Valdkonna arendamise mõju avaldub kasusaajate rahulolus. Valdkonna arendamise tulemus- 

ning väljundnäitajateks on korrastatud objektide arv (kus on piisavalt püsikasutajaid), 

ühisüritustel osalejate arv, uute/parendatud kogukonnateenuste ning nende kasutajate arv ja 

erinevatesse tegevustesse kaasatud noorte arv. 

 

Valdkonna raames rakendatakse kahte meedet. 

 

Meede 2.1: Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine 

 

Sihtgrupp: kolmanda sektori asutused ja kohalikud omavalitsused, kogukonnateenuste 

arendamisel lisaks ka mikro- ja väikeettevõtted. 

 

Toetatavad tegevused: 

 Kultuuripärandi arendamine ja eksponeerimine. 

 Uuenduslike piirkondlike (vähemalt 3 omavalitsust) ning maakondlike ühisürituste 

läbiviimine (nt koolitused, seminarid, kultuuri- ja spordiüritused). 

 Kogukonnateenuste loomine ja arendamine, sh kohalikud äriteenused. 

 Avalike puhkealade jms arendamine. 

 

Mõjuindikaatorid: 

 Toetatud projektide kasusaajate rahulolu. 

o Eesmärk: keskmine kasusaajate rahulolu 5 palli skaalal vähemalt 4.  

o Allikas: rahulolu uuring toetatud projektide kasusaajate hulgas (2 korda 

perioodi jooksul). 

 

Väljund- ja tulemusindikaatorid: 

 Investeeringuobjektide (kultuuripärand, puhkealad) püsikasutajate (vähemalt kord 

nädalas) arv. 

o Eesmärk: minimaalselt 50 püsikasutajat objekti kohta. 

o Allikas: projektitaotlused (iga-aastaselt); rahastatud projektide mõju uuring (2 

korda perioodi jooksul). 

 Uuenduslikel ühisüritustel osalejate arv. 

o Eesmärk: minimaalselt 200 osalejat ühe ürituse kohta. 

o Allikas: projektitaotlused; rahastatud projektide aruanded (iga-aastaselt). 

 Uute/parendatud kogukonnateenuste arv ja nende kasutajate arv 

o Eesmärk: minimaalselt 10 uut/parendatud kogukonnateenust, igaühel vähemalt 

50 püsikasutajat. 

o Allikas: projektitaotlused (iga-aastaselt); rahastatud projektide mõju uuring (2 

korda perioodi jooksul). 

 

Meede 2.2: Noorte aktiviseerimine 

 

Sihtgrupp: kolmanda sektori asutused, kellel noorsootöö on põhikirjaline eesmärk; 

kohalikud omavalitsused. 
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Toetatavad tegevused: 

 Ettevõtlikkuse arendamine: noorte ettevõtlikkuse, ettevõtluspädevuse jms 

arendamisele suunatud koolitused, õppereisid jms. 

 Tööpraktika võimaldamine, õpilasmalevad, laagrid jms: noorte praktiliste oskuste 

arendamisele ja suuremale sidususele suunatud tegevused. 

 Investeeringud noorte aktiviseerimisega seotud tegevustesse. 

 

Mõjuindikaator: 

 Toetatud projektide kasusaajate rahulolu. 

o Eesmärk: keskmine kasusaajate rahulolu 5 palli skaalal vähemalt 4.  

o Allikas: rahulolu uuring toetatud projektide kasusaajate hulgas (2 korda 

perioodi jooksul). 

 

Väljund- ja tulemusindikaatorid (mõõdetakse iga-aastaselt): 

 Ettevõtlikkuse arendamisele suunatud projektide arv ning neis osalevate noorte arv. 

o Eesmärk: minimaalselt 10 projekti, igas vähemalt 50 osalevat noort. 

o Allikas: projektitaotlused (iga-aastaselt); rahastatud projektide mõju uuring (2 

korda perioodi jooksul). 

 Noorte praktiliste oskuste arendamisele suunatud projektide arv ning neis osalevate 

noorte arv. 

o Eesmärk: minimaalselt 10 projekti, igas vähemalt 30 osalevat noort. 

o Allikas: projektitaotlused (iga-aastaselt); rahastatud projektide mõju uuring (2 

korda perioodi jooksul). 

 Uute/parendatud noortele suunatud objektide kasutajate arv. 

o Eesmärk: minimaalselt 50 püsikasutajat objekti kohta. 

o Allikas: projektitaotlused (iga-aastaselt); rahastatud projektide mõju uuring (2 

korda perioodi jooksul). 

 

Strateegiline valdkond 3: Koostöövõrgustike arendamine 
 

Koostöövõrgustike arendamine toimub kahe meetme raames: 

 TASi-siseste koostööprojektide arendamine 

 Regionaalsete ja rahvusvaheliste koostööprojektide arendamine. 

 

Koostöövõrgustike arengut seiratakse mõlema meetme puhul järgmiste indikaatorite abil: 

 

Mõjuindikaator: 

 Võrgustike liikmete rahulolu (mõõdetakse 2 korda perioodi jooksul, alllikas: liikmete 

rahulolu-uuring). 

Väljundindikaatorid: 

 Toimivate koostöövõrgustike arv ning nendes osalejate arv (mõõdetakse iga-aastaselt, 

allikas: võrgustike info). 

 

Indikaatorite soovitud sihttasemed määratakse strateegia rakenduskavadega. 

 

Meede 3.1: TASi-siseste võrgustike loomine ja arendamine 

 

TASi-siseste võrgustike puhul on eesmärgiks nii olemasolevate koostöövõrgustike 

edasiarendamine kui ka uute võrgustike loomine ja arendamine. Tegevuse üldiseks 
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eesmärgiks on arendada välja jätkusuutlikud (isemajandavad) koostöövõrgustikud, mis on 

võimelised toimima ilma täiendava toetuseta. 

 

Toetatavad tegevused: 

 Olemasolevate ja uute spetsiifiliste koostöövõrgustike arendamine (Sibulatee, Kagu-

Tartumaa koostöövõrgustik, Emajõe Jõeriik jt). 

 Piirkonna ühisturunduse edendamine. 

 Piirkonna taastuvenergia ühine arendamine. 

 Piirkonnasiseste infovõrgustike arendamine. 

 

Järgnevalt kirjeldatakse toetatavaid tegevusi täpsemalt. 

 

Olemasolevate ja uute spetsiifiliste koostöövõrgustike arendamine 

 

Strateegia raames toetatakse juba loodud piirkonnasiseste koostöövõrgustike edasist 

arendamist, sh (vt joonis 6): 

 Sibulatee koostöövõrgustiku arendamine (peamine koostööpiirkond Vara, Peipsiääre, 

Alatskivi ja Kallaste) – võrgustiku peamine fookus on turismi, aianduse, kohaliku 

toidu ning kohaliku kultuurilise ja loodusliku eripära arendamine; 

 Kagu-Tartumaa koostöövõrgustiku arendamine (peamine koostööpiirkond Luunja, 

Võnnu, Mäksa ja Meeksi) – võrgustiku peamine fookus on metsanduse, 

puidutöötlemise ning turismi (nt Lõuna-Tartumaa turismitee) ühine arendamine; 

 Koostöövõrgustiku “Emajõe Jõeriik” arendamine – võrgustiku peamine fookus on 

Emajõe avamine külastajatele ning kogukondadele. 

 

 
Joonis 6. TASi-sisesed koostöövõrgustikud (olemasolevad) 
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Lisaks mainitud koostöövõrgustikele toetatakse ka uute täiendavate spetsiifiliste 

koostöövõrgustike loomist ja arendamist. Uute võrgustike toetamise eelduseks on selge 

partnerite ring ning vajalikkus tegevuspiirkonnale. Strateegia koostamise protsessi raames 

arutati nt nn muuseumitee koostöövõrgustiku loomist ja arendamist (Eesti Rahva Muuseum, 

Lennundusmuuseum, Tõravere Observatoorium, Maanteemuuseum). 

 

Piirkonna ühisturunduse edendamine 

 

Tegevuse raames toetatakse integreeritult piirkonna ühisturundusega seotud tegevusi, sh nii 

valdkondadesisest ühisturundust (nt puiduettevõtete ühisturundus) kui ka integreeritud 

piirkonna turundust. 

 

Piirkonna taastuvenergia ühine arendamine 

 

Tegevuse raames toetatakse ühiste taastuvenergia lahenduste väljatöötamist, sh vastavaid 

uuringuid, analüüse ning pilootprojekte. Vastava suuna all ei toetata organisatsioonide 

üksikprojekte. 

 

Piirkonnasiseste infovõrgustike arendamine 

 

Tegevuse raames toetatakse kogukondade ühiste infovõrgustike arendamist, nt ühise 

inforuumi loomine ja arendamine (info kohalike teenusepakkujate jms kohta). 

 

Meede 3.2: Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine 

 

TASi regionaalse ja rahvusvahelise koostöö arendamise raames toetatakse nii juba toimivate 

võrgustike edasist arendamist kui ka uute võrgustike loomist ja arendamist. Tegevuse 

üldiseks eesmärgiks on arendada välja jätkusuutlikud (isemajandavad) koostöövõrgustikud, 

mis on võimelised toimima ilma täiendava toetuseta. 

 

Lisaks spetsiifilistele regionaalsetele koostöövõrgustikele toetatakse integreeritud koostöö 

arendamist kahe TASi piirkonda jääva linnaga – Tartu ja Elvaga. Koostöös on peamisteks 

fookusteks turismi ühine arendamine ning erinevate teenuste pakkumise arendamine, Tartu 

linna puhul on täiendavaks fookuseks ka teadusalase koostöö arendamine. 

 

TASi rahvusvahelise koostöö põhifookus on Eesti-Vene koostöö arendamisel ning lisaks muu 

väliskoostöö (eelkõige Läti, Soome, Austria ja Hollandiga) integreeritud arendamisel. 

 

Toetatavad tegevused: 

 

 Olemasolevate regionaalsete koostöövõrgustike arendamine, sh (vt joonis 7): 

o Peipsimaa koostöövõrgustiku edasiarendamine; 

o võrgustiku “Maitsev Lõuna-Eesti” edasiarendamine; 

o “Kollaste akende" võrgustike loomine ja arendamine; 

o Geopargi koostöövõrgustiku loomine ja arendamine; 

o Elva puhkepiirkonna koostöövõrgustiku arendamine. 

 Uute regionaalsete koostöövõrgustike loomine ja arendamine (täpsustatakse iga-

aastaselt). 
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Joonis 7. TASi regionaalsed koostöövõrgustikud (olemasolevad) 
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6. Strateegia rakendamine ja seire 
 

6.1. Rakendamine 
 

TAS viib strateegiat ellu seitsme omavahel seotud tööpaketi kaudu. Pakettideks on: 

1. juhtimine ja administreerimine (kirjeldatud peatükis 1.3) – strateegia täitmise 

tagamine ja selle edasiarendamine; 

2. taotluste menetlemine ja hindamine (kirjeldatud allpool) – strateegia elluviimiseks 

ette nähtud ressursside (Leader-meetme vahendid) suunamine projektidesse, mis on 

kooskõlas strateegia visiooni ja eesmärkidega; 

3. teavitamine ja kaasamine – potentsiaalsete taotlejate ettevalmistamine kvaliteetsete 

projektide koostamiseks. Pakett hõlmab ka taotlejate nõustamist; 

4. arendusprojektide algatamine ja elluviimine (vt ka ptk 5) – strateegia seisukohalt 

oluliste protsesside käivitamiseks; 

5. kogemuste vahetus ja koostöö (vt ka ptk 5) – uute teadmiste saamiseks; 

6. koolitused ja oskuste omandamine – nii tegevmeeskonna kui ka liikmete ja 

sihtgruppide võimekuse tõstmiseks; 

7. seire ja hindamine (kirjeldatud peatükis 6.2) – strateegia tulemuslikkuse hindamiseks 

ning vigadest õppimiseks. 

 

Esitatud projekte menetleb TASi tegevbüroo ning hindab selleks spetsiaalselt moodustatud 

hindamiskomisjon (vt ka ptk 1.3). 

 

Taotluste hindamise aluseks on hindamiskriteeriumid (valdkondade ja meetmete lõikes), 

mille detailid täpsustatakse strateegia rakenduskava tasandil hindamiskorras. 

Hindamiskriteeriumid tulenevad konkreetse strateegilise suuna eesmärkidest ning hindavad 

suures osas (vähemalt pool koguhindest) taotluste sisulist panust. Tehniliste kriteeriumite 

osakaal on alla poole. Ühegi meetme lõikes ei ole hindamiskriteeriume rohkem kui 7, 

tagamaks hindamisprotsessi ülevaatlikkust ja lihtsust. Kriteeriumitele töötatakse 

rakenduskava tasandil välja konkreetsed kaalud ning kirjutatakse selgelt lahti nende skaalad, 

lihtsustamaks nii hindajate tööd kui ka taotlejate hindamisest arusaamist. Samuti sätestatakse 

igale meetmele lävend (minimaalselt 50% hindepunktidest), mille ületamine on toetuse 

saamise minimaalseks aluseks. 

 

Sisuga seotud hindamiskriteeriumid on üldjoontes järgmised: 

 projekti põhjendatus, sh vastavus TASi strateegiale ja mõju meetme eesmärgile (nt 

loodavad töökohad vms, vt ka ptk 5.2); 

 vastavus TASi läbivale printsiibile - uute ja innovatiivsete toodete arendamine; 

 projekti koostöö tase. 

 

Vormiga seotud hindamiskriteeriumid on üldjoontes järgmised: 

 tegevuskava selgus ja elluviidavus; 

 eelarve põhjendatus; 

 taotleja suutlikkus projekti teostada. 

 

6.2. Seire 
 

Tartumaa Arendusselts kogub ja analüüsib seireandmeid TASi strateegia elluviimise mõju 

hindamiseks. 
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Strateegia seire ja hindamine on kavandatud kahel tasandil: 

1. taotlusi ja nendes välja toodud peamisi indikaatoreid seiratakse jooksvalt. Tegevjuht 

annab iga-aastaselt üldkoosolekule ülevaate lisaks rahade kasutamisele ka peamiste 

strateegia näitajate seisust; 

2. kaks korda perioodi jooksul (2018. a 2016-2017 projektide kohta ja 2020. a 2018-

2019 projektide kohta) tehakse põhjalikum seire juba ellu viidud projektide tegelike 

mõjude, tulemuste ja väljundite hindamiseks. 

 

Tabel 5. TASi strateegia seire korraldus 

 

 Strateegia seire Strateegia hindamine 

Korraldaja Strateegia- ja seirekomisjon Strateegia- ja seirekomisjon 

Tegija TASi tegevmeeskond  
TASi tegevmeeskond / 

välishindaja 

Alusandmed/seire 

sisu 

 Eelarve kasutamise 

edenemine 

 Projektide edenemine 

 Projektide panus strateegia 

eesmärkide saavutamisse 

taotluste põhjal 

 Seirearuanded 

 Elluviidud projektide 

tulemused ja mõjud 

Tegevuse pidevus Pidev 2 korda (vahe- ja lõpphindamine) 

Aruandeperiood Aasta 3 aastat 

Aruande heakskiitja TASi juhatus TASi üldkoosolek 

Aruande otstarve 

Uue rakenduskava 

ettevalmistamine, 

rakenduskorralduse 

täpsustamine 

Strateegia ülevaatamine 

 

Alljärgnevalt on detailsemalt kirjeldatud seire korraldust. 

 

1. Andmete kogumine 

TAS kogub järgmisi andmeid: 

 väljund- ja tulemusnäitajad – kogutakse pidevalt. Taotleja sisestab andmesüsteemi 

eeldatavad näitajad taotluse esitamise ajal ning reaalselt saavutatud näitajad (koos 

erinevuste põhjendustega) peale projekti elluviimist ja enne viimase 

kuludeklaratsiooni esitamist tegevusgrupile. Vastavaid näitajaid kogutakse meetmete 

kaupa; 

 mõjunäitajad – kogutakse ja analüüsitakse elluviidud projektide ja TASi 

arendustegevuse kohta kaks korda strateegiaperioodi jooksul. TAS tellib 

mõjunäitajate kogumise ja analüüsi teostamise eksperttööna. Lähteülesande aluseks 

eksperdile on mõjuindikaatorid meetmete kaupa. 

 

2. Aruande koostamine 

TASi tegevtöötajad koostavad kord aastas seirearuande. Aruanne sisaldab väljund- ja 

tulemusnäitajate koondit ning kaks korda strateegiaperioodi jooksul kokkuvõtet 

mõjuhindamisest, samuti võrdlust eelmiste aastatega. Seirearuanne koos tegevmeeskonna 

järeldustega esitatakse TASi strateegia- ja seirekomisjonile ja juhatusele igal aastal. Iga 

kolme aasta järel sisaldab esitatav seirearuanne ka välise eksperdi järeldusi. Strateegia- ja 
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seirekomisjon koos juhatusega hindavad aruandes toodud näitajate vastavust Tartumaa 

Arendusseltsi strateegia eesmärkidele. 

 

Võimalik iga-aastase seirearuande struktuur: 

1. Strateegia elluviimise sisuline edenemine meetmete kaupa 

 Eesmärk 

 Ülevaade projektitaotluste esitamisest ja kinnitamisest 

 Strateegia mõõdikute sihttasemetele lähenemine taotluste info põhjal 

 Rahastatud projektide edenemine; 

2. Strateegia elluviimise panus üleriigilise Leader-meetme sihttasemete saavutamisse; 

3. Strateegia eelarve kasutamise edenemine; 

4. Strateegia elluviimisel tekkinud probleemid ja nende lahendused. 

 

Sama seirearuanne on aluseks ka Põllumajandusministeeriumi-poolse Leader-meetme seire 

jaoks. 

 

3. Mõju hindamine 

Elluviidud projektide mõju hindamiseks tellitakse kaks korda strateegia perioodi jooksul 

(keskel ja lõpus) uuring. Tartumaa Arendusseltsi tegevmeeskond paneb kokku uuringu 

lähteülesande vastavalt strateegiliste valdkondade ja meetmete mõjunäitajatele. Uuringu 

läbiviimise metoodika pakutakse välja läbiviija poolt. Uuring esitatakse TASi 

seirekomisjonile, juhatusele ja üldkoosolekule. Täiendavalt viiakse piirkonna külastatavuse 

baastaseme hindamiseks 2015. aastal läbi mobiilipositsioneerimise uuring. 

 

4. Välivaatlus 

TAS teostab projektide välivaatlust  projekti eesmärgi ja tulemuse parema mõistmise huvides 

pärast projekti elluviimist. Kord aastas korraldatakse hindamiskomisjoni ja tegevtöötajate 

väljasõit elluviidud projektide külastamiseks. Väljasõit dokumenteeritakse ja lisatakse 

andmesüsteemi. Elluviidud investeeringu- ja koolitusprojekte tutvustatakse TASi liikmetele, 

avalikkusele kord aastas korraldataval infopäeval. 

 

5. TASi kui organisatsiooni seire 

TASi tegevtöötajad koguvad regulaarselt andmeid TASi poolt läbiviidud strateegia 

rakendamist toetavate tegevuste kohta. Need tegevused on koolitused, uuringud, koosolekud, 

nõustamistegevus, koostatud kavad ja ekspertiisid. Kord aastas koostatakse seirearuanne, mis 

sisaldab võrdlust eelmiste aastatega. 

 

Aruanne koos tegevmeeskonna järeldustega esitatakse TASi juhatusele ja üldkoosolekule. 

Kahel korral strateegiaperioodi jooksul sisaldab esitatav aruanne välise eksperdi järeldusi. 

Seirekomisjon ja juhatus hindavad aruandes toodud näitajate vastavust Tartumaa 

Arendusseltsi strateegia eesmärkide saavutamisele. Seirearuanne esitatakse koos 

majandusaasta aruandega üldkoosolekule. 

 

Väljund- ja tulemusnäitajaid kogutakse jooksvalt, mõjunäitajaid kord kolme aasta jooksul 

elluviidud tegevuste kohta ja mõju hinnatakse kaks korda strateegia perioodi jooksul (keskel 

ja lõpus). Muuhulgas uuritakse mõju hindamise käigus TASi kui organisatsiooni kuvandit 

liikmeskonnas ja väljapoole organisatsiooni. 

 

Vajadust strateegia uuendamise järgi hinnatakse iga-aastaselt üldkoosolekul lähtuvalt 

strateegia seire tulemustest, samuti strateegia perioodi keskel läbi viidud uuringu tulemustest.  
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7. Strateegia rahastuskava 
 

TASi eelmise strateegia rakendamise eelarve kogumahuks oli u 5 miljonit eurot. Perioodiks 

2014-2020 on eelarve indikatiivne maht samas suurusjärgus. Täpne summa selgub uue 

Leader-perioodi käivitumisel. Järgnevalt on välja toodud planeeritava eelarve põhimõtteline 

jaotus strateegia valdkondade ja meetmete kaupa (vt tabel 6). 

 

Tabel 6. TASi kavandatava eelarve põhimõtteline jaotus 

 

Strateegiline 

valdkond 

1. Kohalikul 

eripäral ja ressursil 

baseeruva 

ettevõtluse 

arendamine (36% 

eelarvest), sh: 

2. Kogukondade 

võimekuse 

arendamine (24% 

eelarvest), sh: 

3. Koostöö-

võrgustike 

arendamine 

(20% eelarvest), 

sh: 

Strateegia 

rakendamine, 

sh adminis-

treerimine  ja 

TASi arendus-

tegevused  

(20% eelarvest) Meetmed 

1.1. Väiketootmise 

arendamine (18% 

eelarvest) 

2.1. Kohalike 

traditsioonide 

hoidmine ja 

arendamine 

(16,8% eelarvest 

3.1. TASi-siseste 

võrgustike 

loomine ja 

arendamine (10% 

eelarvest) 

1.2. Turismi-

ettevõtluse 

arendamine (18% 

eelarvest) 

 

 

 

2.2. Noorte 

aktiviseerimine 

(7,2% eelarvest) 

3.2. Regionaalse 

ja rahvusvahelise 

koostöö 

edendamine (10% 

eelarvest) 

Projektide toetusmäärad 

 Kohaliku tegevusgrupi kui organisatsiooni toimimise ja piirkonna elavdamise kulud – kuni 

100% abikõlblikest kuludest 

 Investeeringud taristusse - kuni 60% abikõlblikest kuludest  

 Toetusmäär omavalitsustele ja kolmanda sektori asutustele – 80% 

 Toetusmäär ettevõtetele – 50% 

 Maksimaalne taotletav summa – 64 tuh € 

 Minimaalne taotletav summa – 2,5 tuh € 

 

Toetuste eelarve (kokku 80%) planeeritav jaotus aastate lõikes on järgmine: 

 2015 - 0% 

 2016 - 14% 

 2017 - 23% 

 2018 - 21% 

 2019 - 14% 

 2020 - 8% 

 

Strateegia rakendamise (kokku 20%) planeeritav jaotus aastate lõikes on järgmine: 

 2015 - 2% 

 2016 - 4% 

 2017 - 4% 

 2018 - 4% 

 2019 - 4% 

 2020 - 2% 
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8. Seosed teiste strateegiliste arengudokumentidega 
 

TASi strateegia on seotud järgmiste strateegiliste arengudokumentidega. 

 

1. Konkurentsivõime kava “Eesti 2020” 

 

Valdkonnas “Konkurentsivõimeline ettevõtluskeskkond” on üheks valitsuse poliitika 

põhisuunaks eelduste loomine erasektori teadus- ja arendustegevuse mahtude suurenemiseks 

ning innovatsiooni väljundite arvu ja kvaliteedi tõstmiseks. 

 

TASi strateegia läbivaks arendussuunaks on uute ja innovatiivsete toodete arendamine, 

täpsemalt koostöö edendamine ülikoolide ja teadusasutustega uute toodete väljatöötamisel. 

Seega lähtub TASi strateegia Eesti riigi konkurentsivõime kavast, panustades selle 

täitmisesse. 

 

2. Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 (eelnõu 18.11.2013) 

 

Maaelu Arengukava prioriteet nr 6 on: 

 Maamajandus ja maapiirkonna elukeskkond on mitmekesised, pakuvad alternatiivseid 

tööhõivevõimalusi põllumajandusest vabanevale tööjõule ning tuginevad kohalikul 

ressursil ja potentsiaalil põhinevatele lahendustele. 

 

Prioriteedil on kaks sihtvaldkonda, millest 6B (maapiirkondade kohaliku arengu 

soodustamine) puudutab Leader-lähenemist: 

 Kohaliku arengu strateegiatega 100% maaelanikkonna hõlmamine. 

 

TASi strateegia on Maaelu Arengukava kuuenda prioriteedi täitmisega otseselt seotud – 

piirkonna üheks strateegiliseks valdkonnaks on kohalikul eripäral ja ressursil baseeruva 

ettevõtluse arendamine, sh väiketootmise ja energiamajanduse ning turismiettevõtluse 

arendamine. 

 

TASi strateegia on kooskõlas ka Leader-lähenemise spetsiifiliste eesmärkidega, milleks on: 

 ettevõtjate konkurentsivõime tõstmine, eelkõige läbi ühistel tegevustel põhinevate 

tegevuste rakendamise; 

 sotsiaalse kaasatuse edendamine ning vaesuse leevendamine; 

 piirkondlike eripärade teadvustamine ning nende potentsiaali parem rakendamine; 

 uuenduslike lahenduste leidmise ja kasutuselevõtmise soodustamine; 

 kohaliku tasandi valitsemise parendamine läbi erinevate osapoolte kaasamise. 

 

TASi strateegia eesmärkideks on lisaks ülalmainitule ka kohalike traditsioonide hoidmine ja 

arendamine. Seega on TASi strateegia kooskõlas ka Leader-spetsiifiliste eesmärkidega. 

 

3. Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 

 

Regionaalarengu strateegia visioon 2030+ on järgmine: 

 Oma eripäradele tuginedes panustab iga piirkond Eesti kui terviku konkurentsivõime 

kasvule, saades omakorda osa sellega kaasnevatest hüvedest. 

 Inimestel on igas toimepiirkonnas kättesaadavad head töökohad, kvaliteetsed teenused 

ning mitmekülgseid tegevusi võimaldav meeldiv elukeskkond. 
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Strateegia üldeesmärgiks on: 

 Toimepiirkondade parem kasutus majanduskasvuks ja elukvaliteedi tõusuks vajalike 

hüvede kättesaadavus. 

 

Strateegiakohaselt on TASi piirkonna eelisarendatavad kasvuvaldkonnad: 

 Peipsiveere vee- ja kultuuriturism, kalandus ja köögiviljandus; 

 põllumajandusuuringud, sordiaretus; 

 biotehnoloogia ja –meditsiin, IKT; 

 maaturism ja köögiviljakasvatus. 

 

Üheks TASi strateegiliseks valdkonnaks on kohalikule eripärale (loodusressurss ja 

kultuuripärand) baseeruva ettevõtluse arendamine, olles seeläbi regionaalarengu strateegia 

visiooniga kooskõlas ning panustades selle saavutamisse. 

 

4. Eesti riiklik turismiarengukava 2014-2020 

 

Turismiarengukava visioon: 

 Aastaks 2020 on Eesti turistidele tuntud ja hea mainega Põhjamaade turismisihtkoht, 

mis pakub meeldejäävat reisielamust ning kust on soovi korral mugav reisida teistesse 

Läänemere piirkonna riikidesse. 

 

TASi strateegia on turismiarengukavaga kooskõlas – strateegiaga arendatakse piirkondlikku 

eripära rõhutavat turismiettevõtlust, samuti ligipääse ning ühendusi. 

 

5. Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 (eelnõu jaanuar 2014) 

 

TASi strateegia on kooskõlas järgmiste rakenduskava prioriteetsete suundadega: 

 kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja 

arendustegevus; 

 väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade 

konkurentsivõime tugevdamine. 

 

TASi strateegia püüdleb uute ja innovatiivsete toodete arendamise poole, panustades sel viisil 

ka ühetkuuluvuspoliitika fondide rakenduskava täitmisesse. 

 

6. Tartu maakonna arengustrateegia 2014-2020 

 

Maakonna strateegiline visioon (“Väärt elu haritud maal”) koosneb mõõdetavatest 

eesmärgiväidetest: 

 Tartumaa on kasvava elanikkonnaga atraktiivne ja turvaline elukoht; 

 Tartumaa elanikud väärtustavad isiklikku arengut, perekonda ja tervist – Tartumaa  

inimareng on heal Euroopa tasemel; 

 Tartumaa annab suurima panuse Eesti paremaks muutumises – Tartumaa on jätkuvalt 

Eesti teadmiste tootmise keskus, Tartumaa sotsiaal-majandusliku arengu tempo ületab 

teisi maakondasid, Tartumaa on Eesti kvaliteedikeskus, sh ressursitõhusale 

majandusele ülemineku eestvedaja; 

 Tartumaa on väärtustatud hariduse tõmbekeskus, sündmuste toimumiskoht ja huvitav 

külastuspiirkond; 
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 Tartumaa on piirkondlikult tasakaalustuv maakond; 

 Tartumaa on maailmaga ühendatud ja suhtlev piirkond. 

 

TASi strateegia aitab omalt poolt püstitatud eesmärkide täitmisele kaasa. Läbi väiketootmise 

ja energiamajanduse ning turismiettevõtluse arendamise toetatakse töökohtade loomist, mis 

omakorda tagavad elanikkonna püsimajäämise. Kohalike traditsioonide hoidmine ja 

arendamine, samuti noorte aktiviseerimine muudavad piirkonna aga atraktiivseks ja 

turvaliseks elukohaks. 

 

7. Üleriigiline planeering Eesti 2030+ 

 

Üleriigilise planeeringu esimeseks põhisuunaks on: 

 Tasakaalustatud ja kestlik asustuse areng, sh: 

o olemasolevale asustusstruktuurile toetuva mitmekesise ja valikuvõimalusi 

pakkuva elu- ja majanduskeskkonna kujundamine; 

o töökohtade, haridusasutuste ja mitmesuguste teenuste kättesaadavuse tagamine 

toimepiirkondade sisese ja omavahelise sidustamise kaudu. 

 

TASi strateegiaga soovitakse kujundada elujõuline elukeskkond, mis tagab ühtlasi 

tasakaalustatud ja kestliku asustuse arengu. Samuti rakendatakse strateegias meetmeid 

ligipääsude ja ühenduste rajamiseks, sidustades sel viisil toimepiirkondi ning tagades teenuste 

kättesaadavuse. 

 

8. Kohalike omavalitsuste arengukavad 

 

TASi strateegia visioon on kooskõlas kõikide piirkonna omavalitsuste arengukavades 

püstitatud visioonidega, panustades rohkemal või vähemal määral nende täitmisse. 

 

Tabel 6. TASi strateegia seotus kohalike omavalitsuste arengukavadega 

 

TASi visioon  
Omavalitsused, mille arengukavades 

komponendid esindatud on 

Nutikas ja spetsialiseerunud ettevõtlus 
Alatskivi, Kallaste, Kambja, Luunja, 

Tartu, Tähtvere, Vara, Ülenurme 

Elujõuline kogukond 
Alatskivi, Kallaste, Kambja, Laeva, 

Luunja, Nõo, Tartu, Ülenurme 

TASi eesmärgid 
Omavalitsused, mille arengukavades 

valdkonnad esindatud on 

Väiketootmise arendamine Alatskivi, Kambja, Luunja, Tähtvere 

Turismiettevõtluse arendamine 
Alatskivi, Haaslava, Kambja, Konguta, 

Tartu, Tähtvere, Vara 

Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine 
Kallaste, Kambja, Luunja, Nõo, Puhja, 

Ülenurme 

Noorte aktiviseerimine Kambja, Konguta 
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Omavalitsuste visioonid
2
 

 

Alatskivi 2030: 

 Alatskivi vald on aastal 2030 Eestis soositud elamis- ja külastuskoht Peipsi järve 

ääres. Maal elamine on populaarne kauni looduse, puhta õhu ja mahetoidu ning 

kohapeal toimivate kvaliteetsete igapäevateenuste tõttu. Alatskivi valla elanikkond on 

suurenenud ca 10% võrra. Kuigi tööl käiakse enamjaolt Tartus ja selle ümbruses, on 

ka vallas huvitavaid ja eripalgelisi töökohti. Alatskivi loss on Eestimaal ja 

rahvusvaheliselt tuntud turismiobjekt, millega kaasnevalt on Peipsiveere piirkond 

oluliseks turismi sihtkohaks. 

 

Haaslava 2018. 

 Haaslava vald on arenev, Tartu linnaga (maakonna keskusega) tihedalt seotud 

iseseisev omavalitsusüksus, kus on loodud nii oma elanikele kui ka puhkajatele 

heakorrastatud, loodussõbralik ja turvaline elamis-, töö- ja puhkevõimalusi pakkuv 

keskkond. 

 

Kallaste 2017: 

 Kallaste on kaasaegse infrastruktuuri ja arenenud sotsiaalsfääriga elukeskkond. 

Koostöös linnavalitsusega tegutsevad huviringid ja kodanikuühendused.  

 Kallaste linn on multikultuurne, unikaalset miljööväärtuslikku elukeskkonda omav, 

turvaline, kiiresti arenev ning loodust säästev puhkeala Eestis ja Põhja- Euroopas.  

 Kallastel on välja arendatud Euroopa tasemel konkurentsivõimelised tingimused 

ettevõtluse teostamiseks ning soodsad võimalused elanikele eneseteostuseks ning 

väärikaks eluks.  

 Kallaste on väärikas ja sõbralik linn, mida iseloomustab aktiivne ja mitmekesine 

kultuurielu. Kallastel toimuvad traditsioonilised kultuuriüritused. Tänu 

vabaajakeskuse väljaehitamisele lahendub ka rahvamaja puudumise probleem.  

 

Kambja 2021: 

 Aastaks 2021 on Kambja vald looduslikult kaunis turvaline elupaik, kus kantakse 

hoolt igas vanuses vallaelaniku eest. Vallale on iseloomulik elukestvast õppimisest 

lähtuv ühiskond, mitmekülgne ja konkurentsivõimeline kohapeal antav põhikooli- ja 

huvialane haridus, laste arvu kasvades ka gümnaasiumiharidus, aktiivne kultuurielu 

ning laialdased sportimisvõimalused. Kambja vald on tugeva identiteediga elukoht, 

mille on valinud endale koduks ka paljud teisest omavalitsustest tulnud pered. 

 Hea asend, kaasaegne infrastruktuur ja kvalifitseeritud tööjõu olemasolu on 

võimaldanud ettevõtluse arengut. Lisaks tegeletakse keskkonnasõbraliku 

loodusturismi ja põllumajandusega. Tiheasustusalad on planeeritud säästva 

planeerimise nõuete kohaselt, keskustest väljapoole on säilinud Eestile omane 

hajaküla. Asulates on rajatud keskused ühistegevuseks, sportimiseks ja vaba aja 

veetmiseks. 

 

Konguta 2015: 

 Konguta vald on tuntud kui terve elukeskkonnaga, säästva looduskasutusega ning 

uuendusmeelne kultuuri- ja puhkepiirkond, kus arvestatakse igas eas vallaelanikega. 

 

 

                                                        
2
 Peipsiääre valla arengukavas ei ole eraldi visiooni välja toodud. 
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Laeva 2025: 

 Aastal 2025 on Laeva vald elujõulise elanikkonnaga, haridust ja ettevõtlust 

väärtustav, haldussuutlik ja koostööaldis omavalitsus. 

 

Luunja 2017: 

 Luunja vald on kvaliteetse elukeskkonna, heal tasemel avalike teenuste, mitmekesise 

majanduse ja kaasaegse infrastruktuuriga omavalitsus, kus väärtustatakse haritust, 

kultuuritraditsioone, elanike sotsiaalset ühtekuuluvust ning aktiivset ja tervet 

eluhoiakut. 

 

Meeksi 2022: 

 Meeksi vald aastal 2022 on meeldiv elupaik – inimkeskne, keskkonnasõbralik, 

heakorrastatud ja turvaline vald Lämmijärve kaldal. 

 

Mäksa 2026: 

 Mäksa vald – minu mõnus kodupaik. 

 

Nõo 2037: 

 Nõo vald on kvaliteetse elukeskkonna, tasakaalustatud majanduse ja kaasaegse 

taristuga tugev kohalik omavalitsus Tartumaal, kus väärtustatakse haritust, aktiivset ja 

tervislikku elulaadi, kultuuritraditsioone ning elanike ühtekuuluvust. 

 

Puhja 2021: 

 Puhja vald – meeldiv kodupaik Tartu ligidal, mis on eneseteostust võimaldav ja 

avatud, õppimist ja kultuuri väärtustav ning ilusa ja turvalise elukeskkonnaga. 

 

Tartu 2015: 

 Tartu vald on tuntud kui edukas, jätkusuutliku arenguga omavalitsus, kus on 

konkurentsivõimeline majanduskeskkond, mainekas ning kvaliteetne elu- ja 

puhkekeskkond. 

 

Tähtvere 2025: 

 Tähtvere vald on tuntud kui kõrgeltarenenud põllumajandusliku tootmisega, laialdaste 

ja mitmekülgsete sportimis- ja vabaaja veetmise võimalustega, edukas, jätkusuutliku 

arenguga omavalitsus, kus on konkurentsivõimeline majanduskeskkond, mainekas ja 

kvaliteetne elu- ja puhkekeskkond. 

 

Vara 2020: 

 Vara vald on arenenud infrastruktuuri ja sotsiaalsfääriga turvaline elukeskkond nii 

alalisele elanikule kui ka loodust hindavale puhkajale. Põllumajandus ning tootev- ja 

teenindav tööstus on arvestades kohalikke olusid optimaalne. 

 

Võnnu 2022: 

 Loome aktiivsema, tegusama, ettevõtlikuma ja positiivsema keskkonna. 

 

Ülenurme 2021: 

 Ülenurme on linnaregiooniga tihedalt seotud, kuid turvalise elukeskkonnaga 

tunnustatud vald. 
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LISA 1. Strateegia piirkondlike ümarlaudade kokkuvõtted  
 
 Võnnu, Meeksi, Mäksa, Luunja (15.11.2013) Puhja, Nõo, Konguta (19.11.2013) 

1. TAS kui 

organisatsioon: 

millised on TASi 

kui organisatsiooni 

tugevused? 

Hästi toimiv, ilusad tüdrukud, tublid ametnikud 

Loodud on võrgustikud nii Eestis kui mujal (välisriigid) 

Koolitused ja õppereisid 

Professionaalne meeskond 

Professionaalsed lahendused 

Loob koostöövõrgustiku 

Tugev ja toimiv 

Kogemustega tegevmeeskond ja juhatus 

Rutiin (stabiilsus), tuntus 

Kaasamine 

Kompetents 

Koostöövõrgustikud 

Kaasamine 

Koolitused, õppereisid 

Koostööprojektid (sise, välis) 

TASi meeskond (tegevmeeskond + juhatus) 

Jätkusuutlik 

Laiapõhjaline (ettevõtted, MTÜd, kõiki osapooli kaasav) 

Laiapõhjaline esindatus projektitaotluste hindamisel 

2. TAS kui 

organisatsioon: 

millised on TASi 

kui organisatsiooni  

nõrkused? 

Toetuste jagamise printsiip (KOV 7%) 

Asjaajamise dubleerimine TAS ja PRIA vormid võiks samad olla 

Hindamissüsteemi läbipaistvus 

Kohalik tasand peaaegu ei osale 

Kommunikatsioon TASi esindaja ja tema KOVi vahel (juhatuses) 

Andmesüsteem 

Hindamise läbipaistvus (kuidas valitakse hindajad, kuidas hinnatakse) 

Raha on vähe 

Bürokraatia 

Piiratud inimressurss (hindamine) 

Tegevuste kattumine (arendusorganisatsioone liiga palju) 

Bürokraatia 

Koostöö eestvedaja 

Rahaliste vahendite nappus, multifondid 

Fookused selgemad 

Paikvaatlused 

Taotlemine on läinud keerukamaks 

Esimene info on tundunud liiga keerukas 

Vähe raha mahukatele projektidele 

Infopuudus 

Projektide jätkusuutlikkus 

Kõik KOVd ei osale (Elva, Rannu, Rõngu) 

Liikmete vahelise kommunikatsiooni vähesus 

Tagasiside ebamäärasus (projektitaotlused) 

Juhatuse staatilisus (vaja esindatava valdkonna vahetust) 

3. Piirkond: 

millised on TASi 

piirkonna 

tugevused? 

Tartu lähedus 

Loodus 

Koostöö ülikoolidega 

Põllumajanduslik potentsiaal on suur 

Kultuuriline mitmekesisus 

Tugev keskus (Tartu) 

Pädev inimressurss 

Tegusad ettevõtjad 

Suurus 

Aktiivne kogukond 

Piirkond on suur 

Aktiivsus on suur 

Tugevad organisatsioonid 

Tartu linn 

Tartumaa kuvand 

Rahumeelne koostöö 

Suhteliselt rohkem ressursse (võrreldes ülejäänud Lõuna-Eestiga) 

Tartu lähedus 

Strateegiliselt hea asukoht (sõidetakse läbi) 

Loodus 

4. Piirkond: Kohaliku ressursi kasutus nõrk Piirkonna erisused on suured 
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millised on TASi 

piirkonna 

väljakutsed? 

Emajõgi kasutamata (veetee) Venemaa suunal 

Rahastuspoliitika läbipaistvamaks 

KOVide nõrk positsioon (kogu Eestis) 

Liiga suur ja liigendamata piirkond 

Piirkonna võimekust ja vajadusi arvestades liiga vähe raha 

Maakonna eri piirkondade vaheline side on nõrk (ühtse MEIE Tartumaa 

tunne on nõrk) 

Suurus (konkurents) 

Maakonnapiir takistab? 

Elva puudumine (koostööd piirav) 

Elva puudumine piirkonnast 

Vallavalitsuste vähene kaasatus 

Kuidas ühendada kogu piirkond 

Kuvandi tugevdamine ja turundamine 

Omavahelise suhtluse parendamine 

Spetsialistide jagamine 

Hajaasustus ja aktiivsuse puudus 

Vähe koostööd naabervaldade/piirkondade vahel 

Ühistranspordi vähesus 

5. Kogukonna 

tooted/teenused: 

milliseid tooteid ja 

teenuseid 

kogukonnad 

vajavad? Milliste 

tegevuste kaudu 

tõuseks nende 

suutlikkus ise 

teenuseid 

pakkuda? 

Kogukonna defineerimine - kes on kogukond TASi strateegia kontekstis? 

Kaardistamine - millised on kogukondade vajadused, millised võimalused, 

oskused ja tugevused? 

TASi ülesanne aidata välja mõelda, kuidas realiseerida juba olemasolevaid 

tooteid ja teenuseid ning kuidas ja mille jaoks rakendada tugevused ja 

oskused kogukonna heaks 

Isemajandav külaühistu - peaks olema igas külas nn ostan-müün-vahetan 

oma küla kaupa ja lisaks naaberküladevaheline 

Lähedalasuvad kogukonnad koos projekte tegema, eelistada suurema 

kasusaajatega ettevõtmisi 

Inforuumi (kodulehed, vallalehed jne) korrastamine ja täiendamine (kust 

saan piirkonnas kopamehe? Kust leian vajaliku töömehe? Kellega saan 

kevadel taimi vahetada? Info kohalike ettevõtjate kohta) 

Infrastruktuuri täiendamine( KOV võimalus?) - nn magalakogukondade 

vajadus 

Ökokogukondade moodustumine 

Traditsioonide väärtustamine-  kogukondlik õppimine. Põlvest-põlve 

oskuste-teadmiste kandmine, ka taastamine 

Eakate aktiivsem kaasamine 

Kogukondlik lastehoid - külamajas või noortekeskuses võiks toimetada 

lapsehoidjana pensionil õpetaja/kasvataja või oma lapsega kodus olev noor 

ema. Võiks toimida, kas paaritunnise lastehoiuna või  

alternatiivina suurele lasteaiarühmale 

Viitade süsteem - vaatamisväärsuste, majutusasutuste jne viitade  

korrastamine, et ei oleks kasutuid ja olemas  

oleks kõik vajalikud (kogukonna siseselt oma ajaloo väärtustamine, väärt 

kohtade leidmine ja väljapakkumine)  

Sellega seotud kogu  TAS piirkonda hõlmava interaktiivse kaardi  vajadus, 

kõiksugu võimaluste kohta piirkonnas 

Ühine projektikirjutaja? 

Personaalne suhtlemine, lähenemine 

Juriidiline konsultatsioon 

KOVi infopäevad kogukondades 

Toetamine, tunnustamine (siseselt rohkem) 

Koolitused, nõustamine 

Käehoidja ja kiitja teenused :) Soovitatavalt igas vallas 

Ühised kokkusaamised/kogemuste vahetus külade vahel/suuremas 

piirkonnas 

Kogukondade vahelised ühisprojektid, teenused 

Vallavanemad majast välja! 

Vald võiks osta avalikke teenuseid kohalikelt 

Delegeerimine 
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Propageerida tegevusi, mis on avatud ja kaasatud on võimalikult suur hulk 

kasusaajaid (lõpetada spetsiifiliste  

tegevuste toetamine ja kogukonna arvelt äritegijad) 

Ühistegevuse võimaluste ja ka teenusepakkujate  ja tootjate  

mitmekesistamine - mitmel pole mõtet sama  

asjaga tegeleda 

Leida rahvatantsule ja koorilaulule alternatiive 

Kui puulõhkuja piirkonnas olemas, pole mõtet teisel sama taotleda 

6. Noored: mis 

paneb noori 

piirkonna 

arengusse 

panustama? 

Milliste tegevuste 

kaudu saab tõsta 

nende aktiivsust? 

Noortekeskuste loomine ja huvitegevuse võimalused 

Töökasvatuse taastamine, võimalusel tunnistuse saamine 

Rohkem üritusi ja kohustusi noortele oma ürituste korraldamisel 

Noorte kaasamine kogukonna üritustele (korraldamisse) 

Töö- ja puhkelaagrid Tartumaale (nagu malevad) 

Rohkem noortejuhte kodu läheda ja nende järjepidevus 

Noorteorganisatsioonide promomine 

Luua tööpakkujate võrgustik kodu lähedal 

Erinoorsootöö (töö riskigruppidega, ennetus jne) 

Noorte huvide kaardistamine 

Noorte ettevõtlust ja ettevõtlikkust toetada 

Luua TASi stipendium (keskkool, nt põllumajandus, metsandus, 

tooetearendus, võimalus välismaale minna 

Noortekeskused võiksid korraldada rohkem õppereise/koolitusi oma 

noortele - viia noortekeskusest välja 

Tagada side noortega, kes on piirkonnast välja läinud 

Läbivalt tagasiside ja seire (nii koored kui ka muud) 

Luua noorte võrgustik. Noorte volikogud 

Kaasata tegevustesse, projektidesse 

Koolidega koostöö, kogukondlik õppimine 

Vabatahtlik tegevus 

Ettevõtlusega noorte meetme sidumine 

Ülesandeid delegeerida noortele 

KOVid teevad noorte ümarlauad 

Töökasvatus igas vallas koostöös ettevõtjatega 

Stipendium 

Projekt - alamprojektid. Tartumaa Noortekogu. Piirkonna 

katuseorganisatsioonid 

7. Ettevõtlus: 

kuidas saab 

parimal viisil 

kasutada loodus- 

ja 

kultuuriressursse? 

Milliseid tegevusi 

on selleks vaja 

teha?  

Arendada valdkondlikke võrgustikke, ühisturundus, ühine reklaam, ühised 

müügikanalid, eksport 

Piirkonna ressursside väljaselgitamine, tutvustamine ja tasuvusanalüüsid 

(kohalik toit, majutus, puit, transport, kultuur, huvitegevused) 

Energeetikaalane koostöö 

Investeeringud peavad toimuma vastavalt piirkonnas kokku lepitud 

prioriteetidele 

Investeeringud peavad olema jätkusuutlikud, eesmärgipärased ja tulevikus 

ise toimivad 

Eksport ja koos müümine, suured reklaamikampaaniad 

Ettevõtluse valdkondade kaardistamine, valdkondade koondamine, know-

how juurde saamine/toomine, uuenduslikkus, arengu suunamine 

Hoida ja toetada häid ideid, et elu jätkuks 

Toimivate ettevõtjate mentorlus - alustajatele 

Kohaliku tooraine ja loodusressursi kasutamise väärtustamine 

Emajõe ja Elva veeteele arvukamate kasutusvõimaluste leidmine 

(koostöö riigiettevõtetega, nt RMK), teenuste omavaheline sidumine, 

ühine kontsptsioon 

Prioriteetide seadmine maakondlikul tasandil (edulugude kuvamine, 

tagasiside, innustus) 

Ettevõtete kaasamine arendustegevusse 

Võimaluste laialdasem kommunikeerimine 

Koostöö KOVidega, leidmaks vakantseid ressursse ((riigi)maad, 

(hea)peremeheta varad) 

Regiooni inforuumi loomine 
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Toota Vene turule ja Vene turu valdkondlikke eripärasid tundma õppida 

Piiriülene koostöö, turism 

Emajõgi - sadamate arendus, Tartu-Pihkva laevaliin, ülevaade 

naabervaldade plaanidest ja koostöö 

Koostöö valdade ja piirkondade vahel 

IT vmt teadmuslahenduste olemasolu ja ennetavalt planeerimine? 

8. Suurprojektid: 

millised võiksid 

olla 

suurprojekt(id), 

mis mõjutaks 

võimsalt piirkonna 

arengut? 

Lõuna-Tartumaa turismitee - arendada ka suunaga Räpinast Tartusse tagasi 

Vana Lõuna-Tartumaa turismitee 

Võnnu kiriku väljaehitamine kontserdi- ja turismikeskuseks (olme, majutus, 

muuseum, termid, klaastunnel kultuurimaja, kohaliku toidu restoran) 

Emajõe spa 

Angerjate püük ja kasutus 

Mineraalvesi 

Peresaunad 

Tartu Ülikool 2 

Hullud teadlased 

Suurprojekt (Tartust Räpinasse): II Postitee, Emajõgi, järved, G. Suits, 

Peipsi, Melliste tuulik, majutus, Emajõe spa 

Suurprojektid: turismitee - Räpina mnt, puidutöötlejate klaster, 

kõrgtehnoloogiline väikeettevõtlus, ettevõtluse pilootala 4 valla peale (puit, 

turism, IT, arendada välja puhkekuurort, puulatvades kõndimise rada 

Järvseljale (nagu Austrias)) 

Emajõe Veetee elustamine 

Kavilda ürgoru ühine arendamine (koos VVV-ga) 

Elva vallastamine 

Rekreatsioonikeskus (Keerijärve kalastuskeskus, Konguta 

mäesuusarajad, Kavilda seikluspark, Meeri mõisa golfiväljakute 

kompleks, Kaimi spa, Reku konnakotka pesitsusala, konserveeritud 

Elva klaaskupli all) 

Kavilda ürgoru arendus, mäesuusakeskus. 2 linnamäge, Kentsi 

paisjärv korda, ürgorg puhtaks 

Kogukondade vaheline vanurite hooldekeskus (ühine) 

"Kosmose" kool - tehnoloogiakallak Puhjas 
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Alatskivi, Vara, Peipsiääre, Laeva, Tähtvere, Tartu vald, Kallaste 

(25.11.2013) 
Kambja, Haaslava, Ülenurme (03.12.2013) 

1. TAS kui 

organisatsioon: 

millised on TASi 

kui organisatsiooni 

tugevused? 

Süsteem üldjoontes toimib 

Hästi tuntud ja pidevalt pildis 

Aktiivsed algatused 

Hästi juhitud organisatsioon 

Tugev kogukondade kaasamine 

Eesmärgipärane organisatsiooni ja piirkonna arendus 

Tegevjuhtkond kompetentne 

Strateegia ülesanded täidetud 

Arendustegevused kogu Lõuna-Eestis 

Süsteem töötab 

Olemas koostöövõrgustik 

ON arendusorganisatsioon 

ON MÕNED töötavad võrgustikud 

ON SUURI projekte 

Pikaajaline kogemus 

Noortefond 

Suur huvi 

Koostöö ja kaasamine 

Tagab piirkonna jätkusuutlikkuse 

Algatuste toetaja, võimekas arendaja 

Töötab hästi - toimiv struktuur 

Toimetab ise ka võrgustikus 

TAS on haldussuutlik 

Taotlus on arusaadav 

Tugev meeskond 

Arendusorganisatsioon 

Koostööprojektid on vallale olnud kasulikud 

Professionaalne meeskond 

2. TAS kui 

organisatsioon: 

millised on TASi 

kui organisatsioon  

nõrkused? 

Suurus (juhatus, liikmete arv) 

Raha jaotus piirkondade vahel ebaühtlane 

Osa häid mõtteid jääb ellu viimata 

Järelseire toetuste toimimisest, püstitatud eesmärgi täitmisest 

Rivaalitsev taotluste kirjutamine 

Hindamiskomisjoni koosseis vajab läbimõtlemist 

Kaugenemine kohalikust tasandist 

Kulud suured 

Juhatus liiga suur 

Juhatuse infosulg 

Vajajate nõustamine puudub 

Ei ulatu selleini, kes väga hädas 

Võrgustikke vähe 

Mitteliikmete vähene kaasatus 

Noor organisatsioon, on veel arenguruumi 

Taotlemine tundub keeruline esimesel korral 

Piiratud ressursid (sh Noortefond) 

Vähe kuulda TASist, TASist ei jõua info piirkonda 

Bürokraatlik - kohmakas süsteem 

Eelhindamine puudub 

Kehvad hindajad 

Hindamisraamid liiga jäigad 

Vähene taotleja tausta uurimine 

TASi omad projektid ei kaasa kogu maakonda, piirkondlike meetmete 

arvelt 

Maakondlike suurürituste rahastamine - milline TASi roll võiks 

edaspidi olla? 

Vajaduste ja teadmiste ühendamine, terviku hoidmine 

Raha tagasiteenimine - raha vähe! 

3. Piirkond: 

millised on TASi 

piirkonna 

tugevused? 

Tartu linna lähedus 

Loodusressurss 

Mitmekesisus 

Kogemuste max ärakasutamine 

Koostöövõrgustike edasiarendus 

Kompetentsus 

Tartu linn - ülikool 

Emajõgi + Peipsi + Võrtsjärv + … 

Ilus loodus 

Asustus (palju noori) 

Ühistransport 

Suur rahaline maht - võimekas 

Tartu linn - ühendus maailmaga 

Mitmekesisus - inimressurss 

Taotlejate võimekus 

Mitmekülgsus 
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Tartu, Emajõgi, Võrtsjärv, Peipsi, Elva, sport, maraton 

Kaitsealad - Emajõe Suursoo, Alam-Pedja, kotkad 

Turismi arendamine 

Suurus, palju kogemusi, kompetentsi, ressursse 

Taotlemisaktiivsus 

Identiteet 

Tartu linn 

Koostöövõrgustikud 

Emajõgi, veekogud 

4. Piirkond: 

millised on TASi 

piirkonna 

väljakutsed? 

Suurus (järelkontroll keeruline) 

Võiks hõlmata ka kogu maakonda 

Suunata rohkem pilku sissepoole 

Elva kaasamine 

Noored maale +  töökohad 

Kogukonnateenustele tähelepanu suurendamine 

Piirkond liiga suur - vajadused erinevad 

Leader-põhimõte: rohujuuretasand (hindamine, juhtimine) 

Ulmeprojektid! 

Liialt suur piirkond 

Vajalik 3 piirkonda (maakonnas erinevused liialt suured) 

Koostöö teiste piirkondadega nt Piiriveere Liider puudub, valitseb ebaterve 

konkurents 

Peipsiääre piirkond järele aidata 

Motiveerida piirkonna kolm sektorit koostööle 

Noored - jääks koju ja oleks ettevõtlikud 

Tööjõu voolavus maalt linna 

Koostöövõrgustike loomine valdade, noortekeskuste vahel 

Koostöö ka teiste piirkondadega (väljaspool TASi) 

Fookus ei ole nii täpne 

Piirkond suur, hallid alad (Elva) 

Mitmekesisus (elukvaliteet, jõukus, koostöö) 

Kaugel olev 

Väljakutsed: koostöövõrgustike loomine, TASi projektid peaks 

hõlmama kogu maakonda, L-E piirkondade organisatsioonide koostöö 

Ei ole väga koostööaldis. Piirkond on suur (nt Pangodi - Alatskivi) 

Haaslava - Kambja - Ülenurme: ei ole koostöövõrgustikku. Laieneda 

Põlvamaale? 

Kohapealsete kogukondade aktiivsuse kasv - tunneks paremini 

5. Kogukonna 

tooted/teenused: 

milliseid tooteid ja 

teenuseid 

kogukonnad 

vajavad? Milliste 

tegevuste kaudu 

tõuseks nende 

suutlikkus ise 

teenuseid 

pakkuda? 

Eesmärk: hoida kogukonda koos, kasvulava uuetele ettevõtmistele, ideedele 

(kogukonnaköögid, niitmisteenus  jne) 

Mobiilsed teenused 

Koolitused valdkondades, milles pakkujaid ei ole 

Kogukondlikud haridusasutused, kui munitsipaalasutusi enam ei ole 

Kommunikatsioon kogukonna sees 

Külavanema institutsiooni tugevdamine, koostöö Kodukandiga 

Transporditeenus 

Huvitegevus (lastele, täiskasvanutele) 

Oluline on partnerlus nii kooli kui KOViga 

Transporditeenused (eri liigid) 

Infrastruktuuri haldus (teed, torud, liinid, remont) 

Kogukonnaköök aiasaaduste töötlemiseks 

Tapamaja teenus, loomade hooldus 

Elutarbelised teenused (juuksur, kingsepp, perearst) 

Aiatööde jmt teenus (masinad + agregaadid) 

Teenused/tooted, mis aitaksid elanikel/külalistel paremini toime tulla 

piirkonnas 

Turvalisuse tagamine: vabatahtlik pääste, naabrivalve, koolituste 

pakkumine 

Motiveerida kogukondi koos käima (laadad, tutud, kultuur) 

Kogukondades sotsiaalne ettevõtlus (igapäevateenuste pakkumine, 

seeläbi noortele tegevuse pakkumine) 

Hariduse "järelaitamistund" 

Kommunikatsioon ja infovahetus 

Tugiteenused, kogukonnakeskus (nt villaste sokkide müük) 

Lapsehoiuteenuse osutamine vanaemade poolt 

Kogukonna "Facebook" 



 52 

Koolitus, õppereis 

Infopank teenustele 

Toetus algbaasi loomiseks 

TAS aitab korraldada ja jaotab piirkondades infot 

6. Noored: mis 

paneb noori 

piirkonna 

arengusse 

panustama? 

Milliste tegevuste 

kaudu saab tõsta 

nende aktiivsust? 

Noor panustab siis, kui ta näeb selles perspektiivi (elukvaliteet, elupaik) 

1. Noorem iga - vabaühendused 

4 a - 10-12 a (sotsiaalne küpsus) 

2. Teismelised - näita reallset elu 

Projektid kas kooliga või ilma. TAS igal juhul 

Ettevõtlus - ajujaht - võimalus reliseerida oma idee 

Vallavalitsemine 

Kinnisvara 

3. Gümnasist - tööpraktika, mentorlus, töövarjupäev, õpilasfirmad 

Kaasamine tegevustesse, tunnustamine (stipendiumid), väärtustamine 

Maaelu oskused, töökogemus (malev, praktika kohalikus ettevõttes, 

töövarjud) 

Kutseharidus on nõrk - reaalse vajaduse õpetamine (turism, käsitöö) 

Ettevõtlusõpe alates lasteaiast - kuidas seda tehakse? Luua noorte 

firmad (tulu teenimise võimalus), vallas noorteprojektide rahastamise 

eelarve. Katsetamine, testimine - uued ideed. Robootika, inseneriõpe. 

TASi projekt maakonnas "Lasteaialaste robootika ja inseneriõpe" 

Tänapäeva noortel on uus nägemus olemisest. Tööjõuturg on 

muutumas, selleks tuleb valmistuda 

Soovime, et noortel oleks kasutada spetsiaalne ettevõtlustoetus 

Tööharjumuse kujundamine 

Vastutuse andmine/võtmine; vallas noorsootöötaja; kodulehel aken 

"Noortele" (tugiisikud noortele + "turvakodud") 

Noori rakendada vanurite abistamisel ja heakorratöödel 

Näidata/vahetada linna- ja maanoori - üritused, kooli tutvustused, 

trennid 

Kooli tööõpetus ühildada ettevõtlusega 

Kooli kaasamine tööharjumuse tekitamiseks 

7. Ettevõtlus: 

kuidas saab 

parimal viisil 

kasutada loodus- 

ja 

kultuuriressursse? 

Milliseid tegevusi 

on selleks vaja 

teha?  

Rajama loodusesse vaatluskohti ja toitlustusvõimalusi 

Koostama marsruudid ja peatumiskohad 

Toetama alustavaid ettevõtteid 

Gruppide olemus! Marsruudid erinevatele sihtgruppidele 

Võrgustikud ja nende sidusus 

Ümarlaud kogukondadega 

Turundustegevuste jätkamine 

Fookus suunata rahakale turistile 

Turismi tulemuslikkuse seire (kui palju antud 1 EUR sisse toob?) 

Rahastatud ettevõtjatelt sisendi andmise kohustus (tagasiside, mentorlus, 

taotlusvormil linnuke, et olen nõus) 

Noorte ettevõtluse innustamine (piirkondlik Ajujaht?) Eri kooliastmetele 

Võrgustike turundus ja müük (puit, toit, turism) valdkonniti ja piirkonniti 

Pääs Peipsile - sadamad, rand, siseveekogud 

Pääs loodusesse - matkarajad, puhkekohad 

Võrgustikele ettevõtluskeskkonna loomine 

Lisandväärtuse loomine 

Väiketootja - toidu tootja/töötleja. Kes on väiketootja? Mis on 

kriteeriumid? 

Pärand - sepatöö, meened, unustusse vajunud tegevused. Oma 

kultuuriseltside toodangu kasutamine 

Koolitused kohapeal, turundusõpe, tootearendus, temaatilised 

õppereisid. Ühendada väiketootjad, ühisturundus. Temaatilised 

võrgustikud (puit, käsitöö, toit jt kohalikud tooted, talupoed) 

Teenused - paadilaenutus, suusamäärimine, rattad 

Seire ettevõtluses 

Rohkem kaasata kogukonda 

Maastikul, metsas saaks pakkuda paintballi, bagi, ATVd 

Korrastada terviseradasid (matkad, suusatamine) 

Ekskursioonid kultuuripärandi tutvustamiseks (turistidele) 

Loodusmatkade pakkumine 

Noorte/õpilasfirmade loomine (iseseisev, ettevõtlik noor) 
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Olemasoleva puidutööstuse arendamine ja muu ettevõtluse 

arendamine 

Külalismaja loomine 

Kaugtöö võimalused (nt kodus arvutiga) 

Avalike teenuste delegeerimine piirkonda 

Kogukonna vajaduste põhine ettevõtlus 

Kohalike teenuste info kättesaadavus 

Tartu linna (jt tõmbekeskustest) tulnud turistidele lisateenuste 

pakkumine 

8. Suurprojektid: 

millised võiksid 

olla 

suurprojekt(id), 

mis mõjutaks 

võimsalt piirkonna 

arengut? 

Vooremaa geopark 

Purjekaga Soome lahest Peipsi randa (Liivanina) 

Olemasolevate hoonete kordategemine tootmispindadeks 

Noortele elamukrundid + infrastruktuur 

Tartumaa maksimaalselt taastuvenergiale 

Peipsi järve randa Nina või Rootsikülla avalik rand paadisildadega, 

promendaad 

Tervishoid idanaabritele - sünnitus, ravi jne 

Kinnisvara maal - noortele võimalus (soodustustega) 

Geopark 

Üleilmne ürglooduslik tervise-ja puhkerada 

Vooremäe, Pangodi, tuulik vanaaegne, Kopsumägi 

Hüdroelektrijaam 

BMX park 

Vooremäe (suusa) keskus, puhkekeskus 

Talu spa 

Lange motokeskus 

Muuseumitee (Postitee pikendus) - Lennundusmuuseum, 

Põllumajandusmuuseum, Maanteemuuseum 
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LISA 2. Piirkonna olukorra analüüs  
 

Piirkonna olukorra analüüs asub eraldi dokumendis. 


