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TASi juhatuse esimehe pöördumine
Head seltsilised, kaaskulglejad! Arenemine on millegi või kellegi muutumine, toimuv progress,
kulgemine soovitud sihtide, eesmärkide suunas. Tartumaa Arendusselts (TAS) on pidevas
arengus ning koostöö on arenguvõtmeks. Koostöö all mõtlen ma koos töötamise protsessi, mille
tegutsemise viis arvestab erinevate osapoolte huve. Loe veel...

Üldkoosolek Luunja Kultuuri- ja
Vabaajakeskuses 22. jaanuaril kell 16.00
Tartumaa Arendusseltsi üldkoosolek toimub 22. jaanuaril algusega kell 16.00 Luunja Kultuuri- ja
Vabaajakeskuses (http://www.kultuurimaja.luunja.ee/). PÄEVAKAVA: 1. Tartumaa
Arendusseltsi juhatuse liikmete valimine 2. Info 2015. aasta tegevuste kohta Juhatuse liikmed
valitakse tulenevalt vastuvõetud TAS strateegia tööversioonist, põhikirjast ja üldkoosolekul
(11.11.14) kinnitatud juhatuse liikmete valimise korra järgi.   Loe veel...

Seminar-õppereis noortejuhtidele ja
noorsootöötajatele
Hea noortejuht, noorsootöötaja! Ootame Sind 11.-12.02 toimuvale seminarile, kus tutvustatakse
projektivõimalusi noorsootöös ja toimub arutelu Tartumaa ühiste projektitaotluste koostamiseks.
Seminar leiab aset Narva-Jõesuu spaa-hotellis “Noorus”. Seminar on ühendatud õppereisiga Ida-
Virumaa noortekeskustega tutvumiseks. Kohtade arv on piiratud ja igast vallast ootame Loe
veel...

Lõuna-Eesti maakonnad ühiselt Tourestil
Rahvusvaheline turismimess Tourest on vanim ja suurim turismimess Balti riikides ning 13.-15.
veebruaril 2015 toimub see juba 24. korda. Lõuna-Eesti maakonnad osalevad Tourestil teist
aastat järjest ühise messipinnaga. Üheks Lõuna-Eesti maakondi ühendavaks lüliks on kindlasti ka
teekond „Elu kahe maailma Loe veel...

Kokkuvõtvalt eelmise perioodi taotlustest
Hea meel on tõdeda, et TAS sai eelmise perioodi projektitoetuste eelarvega plaanipäraselt
hakkama ja käesolevaks hetkeks on kõik TASi piirkonnas pooleliolevad Leader-projektid ellu
viidud. Kokku viidi perioodil 2009-2014 Tartumaa Arendusseltsi piirkonnas ellu 489 projekti
(toetuse summas 4,16 milj. eurot), neist Loe veel...

Lõuna-Eesti lood ja head pakkumised said
raamatukaante vahele
  Lõuna-Eestit hõlmav projekt „Elu kahe maailma piiril“, mis on loodusesse ja avastamist väärt
paikadesse toonud National Geographicu suured kollased aknad, on jõudnud järgmise suure
sammuni – ühise lugude ja heade pakkumiste raamatu avaldamiseni. Tartumaa Arendusseltsi
tegevjuhi Kristiina Timmo sõnul on raamat Loe veel...
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