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Päevakord

1. Tartumaa Arendusseltsi uuendatud 
strateegia kinnitamine;

2. Tartumaa Arendusseltsi siseriikliku 
koostööprojekti “Peipsi järvefestival 
2019-2020” kinnitamine;

3. Info 2019.a tegevuste kohta.



Protseduurid

1. Kvoorumi arvestus;

2. Juhataja ja protokollija valimine;

3. Häältelugejad.



Tartumaa Arendusseltsi 
strateegia 2015-2022 
uuendamine



Strateegia uuendamise tegevused

• Seminarid ja ümarlauad valdades (märts 2018)

• Strateegia elluviimise statistiline analüüs (juuli 2018)

• Töötoa/arutelu läbiviimine üldkoosolekul ja 
juhatusega strateegia muudatusvajaduste 
määratlemiseks (3.10.18, 6.11.2018)

• Hinnang seni rahastatud (ja ellu viidud) projektide 
sisulisele panusele strateegia eesmärkidesse, 
võimalike kitsaskohtade määratlemine (okt-nov 
2018)

• Elektroonilise ideekorje läbiviimine (okt-dets)



Strateegia uuendamise tegevused

• KOVide arengukavade analüüs (november 2018)

• Strateegiadokumendi uuendatud versiooni 
koostamine (jaanuar 2019)

• Strateegia uuenduste tutvustamise seminar –
24.01.2019

• Uuendatud strateegia avalikustamine – 28.01-
06.02.2019

• Uuendatud strateegia vastuvõtmine TASi
üldkoosolekul – 20.02.2019





Peamised teemad strateegia uuendamisel

1. Väliskeskkonna muudatused (haldusreform)

2. TASi läbiva printsiibi – uuenduslikkuse –
tähtsustamine ja lahtimõtestamine

3. TASi „jalajälje“ suurendamine – suurprojektide 
meetme lisamine

4. Kogukondade sidususe kasvatamine: 
ühisprojektid ja kogukondade jaoks olulised 
teenused

5. Tehnilised täpsustused



1. Väliskeskkonna muudatused





Võim läheb kaugemale – asemele tuleb 
kogukond? 

Kohalik omavalitsus

Enne ühinemist 

1.jaan 2017 

andmetel

Ühinemiste 

järgselt 1.jaan 

2018 andmetel

Arv 213 79

Elanike arv alla 5000 169 17

Elanike arv 5001-11000 28 34

Elanike arv enam kui 11000 16 28

Elanike arvu mediaan 1887 7739

Territooriumi mediaan 

(km²)
180 512



Juhtimine – millist mudelit rakendavad 
uued KOVid?

• Osavallad ja teenuskeskused vs koostöö ja delegeeritud 
teenused?

• Kas “kunstiline juht” on KOV või kohalik kogukond?

• Võimestatud kogukond – valmisolek „alt“ ja “ülevalt“

• Tuleviku „teenuskeskus“ – koht, kus on kõik koos (haridus, 
raamatukogu, noored/eakad, huvitegevus, kaugtöö, 
nõustamine jne) -> vajab valdkonnaülest/sektorite ülest 
koostööd



Rahvastik ja 
trendid

• Maapiirkondades 
järgmise 10 aastaga -
20%, lisaks 
struktuurne muutus

• Riik ja KOV ei saa 
“minna paksemaks” –
surve tõhususele

• Positiivseks nihkeks 
ei piisa ühest 
meetmest – vaja on 
kompleksset 
lähenemist

Cumulus Consulting OÜ www.cumulus.ee
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Regionaalne tasand Eestis?

• Tänane seis Eestis – regionaalset tasandit pole vaja

• Seis lähiriikides – tegeleme regionaalse tasandiga

• Leader-tegevusgrupid – võimalus teatud 
regionaalse tasandi küsimuste lahendamiseks? Mis 
saab multifondidega?



Märksõnad tulevikuks

1. Tõhusus ja konsolideerimine

2. Valdkonnaülesus, sektorite ülesus, piiride ülesus

3. Fookus inimestele ja võrgustikele

4. Kogukondade võimestamine, päriselt

5. Regionaalse koostöö mõistlik lahendamine



TASi piirkond enne haldusreformi



TASi piirkond 2019: 8 Tartumaa KOVi, neist 4 osaliselt, lisaks tükike 
Põlvamaast. Kokku ca 43 000 elanikku. 
Väljakutsed sisuliselt samad, mis varem.



TASi piirkonna KOVide elanike arvu dünaamika

Omavalitsus 2009 2018
Muutus 2009-

2018
Muutus (%)

Elva 15 843 14 612 -1 231 -8%

Nõo 3 929 4 274 345 9%

Tartu 9 034 10 676 1 642 18%

Peipsiääre 6 585 5 676 -909 -14%

Kastre 4 681 5 138 457 10%

Tartu linn 101 145 99 429 -1 716 -2%

Luunja 3 047 4 503 1 456 48%

Kambja 8 126 10 511 2 385 29%

Tartu maakond 152 390 154 819 2 429 2%

Räpina 7 730 6 518 -1 212 -16%

Eesti 1 364 265 1 354 989 -9 276 -1%



Muudatused strateegiadokumendis 
tulenevalt väliskeskkonnast

• Uuendatud statistika, TASi piirkonna kaart
• TASi piirkond 2022+, koostööpiirkonnad (erinevad 

teemad, nt. noortefond)



2. TASi läbiva printsiibi –

uuenduslikkuse – tähtsustamine 

ja lahtimõtestamine



Uuenduslikkus seni ellu viidud projektides

• Projektid vastavad TASi strateegiale, uuenduslikkust on siiski 
pigem vähe

• Koostööd teadus-arendusasutustega praktiliselt ei ole

• Laiem väljakutse: pole selget/ühest arusaama, mis on TASi jaoks 
uuenduslikkus/ innovatiivsus?

• Näiteid projektidest, mida võiks pidada TASi strateegia kontekstis 
uuenduslikeks:

• Kohaliku ressursi kasutamine: juustufarmi arendamine; 
rabarberitoodete väärindamine

• Piirkonnas puuduva teenuse arendamine: toitlustus Tallinn-
Tartu trassi ääres

• Piirkonna ülesed võrgustikud/ TASi algatused: Peipsimaa 
toidu tänav; innovatsiooni otsinguil

• Kogukondade puhul – võiks olla midagi lisaks spordi-/vaba aja 
rajatistele.. 21



Muudatused strateegiadokumendis, 
muud lahendused

• Uuenduslikkuse/innovatiivsuse mõiste laiendamine 
(märksõnad: vana ja väärtusliku kogemuse taasavastamine; 
toodetele või kogukondadele kõrgema lisandväärtuse 
pakkumine; jätkusuutlikkuse suurendamine; sektorite ülese 
koostöö arendamine; kohaliku ressursi kasutamine; piirkonna 
jaoks uudsete aga samas vajalike toodete arendamine)



Muudatused strateegiadokumendis, 
muud lahendused
• Täiendav juhendmaterjal koos näidetega (vaja koostada eraldi)

• TASi proaktiivsed tegevused innovatsiooni toetamiseks, sh:

• suurema tähelepanu pööramine taotlejate (eel)nõustamisel/ 
konsulteerimisel, eesmärgiga toetada neid uuenduslike ideede 
arendamises;

• taotlejate ja teadusasutuste kokkuviimine; 

• (piloot)projekti käivitamine „kohalike innovatsioonikeskuste“ 
(nt kaasaegne külakeskus) toetamiseks;

• koostöö haridusasutuste ja nende partneritega innovatsiooni 
arendamisel;

• Lõuna-Eesti (sh Tartumaa) innovatsioonimarsruudi uuendamine 
ja selle propageerimine elanike ja külaliste hulgas;

• tunnustusürituste läbiviimine koostöös partneritega (nt Tartu 
Ärinõuandla).



3. TASi „jalajälje“ suurendamine –

suurprojektide meetme lisamine



Suurprojektide meede
• Meetme eesmärgiks on toetada avalikuks kasutuseks suunatud 

objektide arengut, millel on suurem regionaalne mõju. 
Regionaalse mõju all peetakse silmas ühe haldusreformi järgse 
kohaliku omavalitsuse piire ületavat mõju. Projektid peavad 
avaldama selget positiivset mõju piirkonna majandus- ja 
elukeskkonnale.

• Suurprojektide puhul on oluline, et nendesse oleks kaasatud 
osapooled erinevatest sektoritest (avalik, era- ja kolmas sektor). 

• Suurprojektide puhul on eelduseks, et arendatav objekt valmib 
terviklikult ning võrreldes senise olukorraga toimub pakutava 
toote areng selgelt uuele tasemele. 

• Projektide puhul on oluline regionaalne tasakaalustatus - ühest 
TASi piirkonnast (kokku 4) ei rahastata rohkem kui 2 projekti.

25



Suurprojektide meede
• Suurprojektide hindamise protsess:

• projekti lühikirjeldus esitatakse TASi üldkoosolekule. Taotluse 
esitajatele on kohustus projekti TASi üldkoosolekul 
presenteerida ning küsimustele vastata;

• peale projekti esitlust üldkoosolekul esitatakse täistaotlus koos 
lisadega, mida hindab laiendatud hindamiskomisjon, kuhu 
lisaks tavapärastele liikmetele kaasatakse 1-2 välist eksperti.

• Suurprojektide hindamine kirjeldatakse täpsemalt vastavast 
hindamiskorras.

26



Suurprojektide meede – vt 
meetmeleht ja strateegia skeem



4. Kogukondade sidususe 

kasvatamine: ühisprojektid ja 

kogukondade jaoks olulised teenused



Sisseviidud muudatused
• Ühisprojekt – projekt, millesse on kaasatud vähemalt kaks 

partnerit, kellest vähemalt üks ei ole kohalik tegevusgrupp. 
Ühisprojekt viiakse ellu tegevuskava raames, mille kestvus 
on kolm aastat. Haldusreformi järgselt võib ühisprojekti ellu 
viia ka ühe omavalitsuse siseselt kuid arvestusega, et 
kaasatud peavad olema partnerid vähemalt kahest 
haldusreformieelse omavalitsuse piirkonnast.

• Kogukonnateenus:

• Mõiste: kogukonna liikmetele pakutav teenus, mis 
lähtub kogukonna vajadustest. Teenused on suunatud 
külakogukondadele piirkondades, kus tururegulatsioon 
mingites valdkondades ei toimi.

• Täpsustus meetmelehel: kogukonna üldist heaolu, 
turvalisust ja sidusust suurendavate teenuste 
arendamine. 

• Kogukonnateenuse rahastamine kuni 80%, juhtumipõhine 29



5. Tehnilised täpsustused



Sisse viidud muudatused

• Täpsustatud info (nt liikmete nimekiri, komisjonide 
moodustamine)

• Korrigeeritud rahastamiskava aastate lõikes

• Eraldi lisa 9: strateegia uuendamise protsess

31



Toetuste eelarve

Toetuste eelarve planeeritav jaotus aastate lõikes on 
järgmine:

2015 - 0%

2016 - 10%

2017 - 20%

2018 - 25%

2019 – 45% või 2019 30% ja 2020 15%?

32



Edasine plaan

• Märts-aprill – strateegia kooskõlastamine MEMiga;

• TASi 2019.a rakenduskava muutmine üldkoosolekul 
juunis;

• Suurprojektide taotlusvoor – kaitsmine 
üldkoosolekul, sügisel esitamine;

• Viimane eelarveline taotlusvoor – oktoober 2019 
või jaanuar 2020?



Tartumaa Arendusseltsi 
strateegia 2015-2022 
kinnitamine



Tartumaa Arendusseltsi 
siseriikliku koostööprojekti 
“Peipsi järvefestival 2019-
2020” kinnitamine



Projekti tutvustus

Projekti eesmärgid:

• tõsta Peipsi järve osatähtsust ja kasutamist 
7 päeva vältel. Erinevate aluste kaasamine 
festivali saatelaevastikus;

• luua Peipsimaale huvitava, põneva ja 
jätkusuutliku piirkonna kuvand;

• tuua piirkonnale tuntust ja külastajaid nii 
sise- kui välisturistide hulgas;

• tutvustada piirkonna kultuurilist eripära, 
kohalikke traditsioone ja maitseid;

• toetada piirkonnas turismi turundamisega 
ja arendamisega seotud tegevusi ja Leader 
projektide elluviimist.



Projekti tutvustus

Festivali tegevused igas sadamas:

• kohalike toodete laat – piirkonna kohalikud 
ettevõtjad ja aktiivsed inimesed tulevad 
kauplema oma toodetega (käsitöö, 
hoidised, toit jne);

• kohaliku toidu pakkumine – igas sadamas 
on toitlustajateks piirkonna ettevõtjad, 
kes pakuvad kohalikke maitseid; 

• kultuuriprogramm – kohalikud esinejad, 
tuntud rahvamuusikute esinemised.



Projekti tutvustus

Partnerid: Piiriveere Liider, Tartumaa 

Arendusselts, Jõgevamaa Koostöökoda, 

Peipsi Alutaguse Koostöökoda, Peipsi 

Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu.



Projekti tutvustus

Koostööprojekti eelarve 2019-2020 on kokku 
75 800€, millest Tartumaa Arendusseltsi 
eelarve on 20 000€.



Tartumaa Arendusseltsi 
siseriikliku koostööprojekti 
“Peipsi järvefestival 2019-
2020” kinnitamine



Tartumaa Arendusseltsi 
peamised tegevused 2019



TASi tegevused 2019

Strateegia uuendamine ja sellest tulenevalt 
vajalike tööprotsesside kaasajastamine;

Taotlusvoorude läbiviimine, sh esmakordselt 
suurprojektide taotlusvoor: nõustamine, 
menetlemine, hindamine;

Koostööprojektide elluviimine (9 projekti):

• Kollased aknad  siseriiklik

• Peipsimaa turundusprojekt 

• Tartumaa noortefondi ühisprojekt 

• Peipsi järvefestival



TASi tegevused 2019

Rahvusvahelised koostööprojektid:

• Innovatsiooni otsingul 

• Kollased aknad rahvusvaheline, 
kultuuripealinn 2024 koostöö

• Moldova arenguabi projekt

Ettevalmistamisel projektid:

• Euroopa lennujaamade võrgustiku loomine 
ja koostöö Hiinaga

• Kogukonnarahastusplatvormide 
arendamine

Siseriikliku CLLD töögrupi eestvedamine ja 
ELARDi asepresidentuur – seminar LINC 
raames;

LINC 10 aastat konverentsil osalemine.



Aitäh!


