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Lõuna-Eesti kogukonnaprogramm valis välja 19 projekti väärtuspõhiste sündmuste 
korraldamiseks Euroopa kultuuripealinna põhiprogrammis 
 
Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi kuuluv Lõuna-Eesti 
kogukonnaprogramm valis LEADER-tegevusgruppide korraldatud taotlusvoorus välja 
19 projekti, mis saavad 2023.–2024. aastal Euroopa kultuuripealinna põhiprogrammi 
raames ellu viia oma välja pakutud väärtuspõhised sündmused Lõuna-Eestis. 
 
Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht ja Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi koordinaator 
Kristiina Tammets ütles, et taotlusvooru laekus hea hulk projekte, mis kannavad Lõuna-
Eesti väärtusi ja aitavad tutvustada kogu piirkonda. „Paremiku väljaselgitamine ei olnud 
kerge, kuid mitmeastmelise hindamise tulemusena sõelusime välja kõige tugevamad 
projektid, mis rikastavad Euroopa kultuuripealinna põhiprogrammi ning toovad esile 
Lõuna-Eesti eripära ja mitmekülgsuse,“ selgitas Tammets. 
 
Väärtuspõhiste sündmuste ideid said avatud taotlusvooru esitada kõik huvilised: nii 
vabaühendused, sihtasutused kui ka omavalitsused. Taotlusvoor kestis 16. maist kuni 15. 
septembrini ning tähtajaks esitati kokku 32 taotlust, millest hindamisele läks 31 taotlust. 
Projektide hindamine toimus kahes etapis: esmalt hindas taotlusi kohaliku LEADER-
tegevuspiirkonna hindamiskomisjon ning seejärel Lõuna-Eesti piirkonnaülene 
hindamiskomisjon. Hindamistulemused kinnitasid ka kõigi antud piirkonna LEADER-
tegevusgruppide juhatused. Täiendav taotlusvoor on kavas korraldada veel Tartu vallas, et 
leida sobiv sündmus ka selle omavalitsuse piiresse. 
 
Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammis osutusid valituks järgmised projektid: Peipsi Toidu 
Tänav 175 km, „Taliteed Emajõe-Suursoos“, „Läbi linna: Valga+Valka“, Seto tantsupidu 
„Kad´ah kavvõkõ´“, konverents „Kohalik kultuur kui ruumiloome komponent“ Valga 
linnas, „Seto kostipäiva aastaring“, Tartumaa toidufestival 2023 ja Tartumaa toidufestival 
2024, kogukonnafestival „Mina tean, kust tuleb minu toit”, dokumentaalne osaluslavastus 
„Ellujäämiskunstid. KMOMID“, projekt „Sanna!“, roosifestival Kaagjärvel, jõeretkede sari 
„Avasta Emajõgi!“, maaliliste maastike väärtustamise ja jäädvustamise matkasari Otepääl, 
„Meelterännak looduses“, Kagu-Eesti kultuuri- ja inspiratsioonifestival „Loovus loob 
lootust!“, „Avastamata Antsla aarded – järved“, I Kodavere laalupido, kogukonnaetendus 
„Leevaku kullakaevur“ ja Navi küla kogukonnafestival 2024. 
 
Välja valitud ideede teostamiseks saavad sündmuste korraldajad lisaks rahalisele toele 
osaleda ka ideede arendusprotsessis, mis algab jaanuaris. Tugiprogrammi raames 
toimuvad koolitusseminarid ja mentorkohtumised aitavad neil sündmuste läbiviimist ette 
valmistada. Toetust sündmuse korraldamiseks annavad Lõuna-Eesti LEADER-
tegevusgrupid Tartumaa Arendusselts, Valgamaa Partnerluskogu, Võrumaa Partnerlus-
kogu ja Piiriveere Liider. Rahastus tuleb LEADER-meetmest ning SA Tartu 2024 poolt 
Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammile eraldatud eelarvest. 
 
Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi raames korraldatakse aastatel 2023–2024 ca 20 
väärtuspõhist sündmust, mis kutsuvad osalema külastajaid Eestist, Euroopast ja mujalt 
maailmast. Kogukonnaprogrammi eesmärk on anda hoogu omavahelisele koostööle ja 
tugevdada Lõuna-Eesti identiteeti, tutvustades Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 
põhiprogrammis ühiselt kogu piirkonda külalistele just nende väärtuste põhjal, mis on 
olulised siinsetele inimestele ja kogukondadele. Kõik valitud sündmused aitavad esile 
tõsta Lõuna-Eesti väärtusi – puhast loodust, mitmekülgset kultuuripärandit, kohalikku 
toitu ja käsitööd, tervislikku eluviisi, jätkusuutlikke ja innovaatilisi lahendusi ning aktiivseid 
ja elujõulisi kogukondi. 



                        
 
Lõuna-Eesti kogukonnaprogramm on ametlik osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 
põhiprogrammist. Lõuna-Eesti kogukonnaprogramm kasvas välja 2013. aastal Lõuna-Eesti 
LEADER-tegevusgruppide käima lükatud kollaste akende projektist „Elu kahe maailma 
piiril“. Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi viivad ellu LEADER-tegevusgrupid Tartumaa 
Arendusselts, Valgamaa Partnerluskogu, Võrumaa Partnerluskogu ja Piiriveere Liider ning 
koostööpartneritena löövad kaasa Tartu, Elva, Võru ja Valga linn. Kogukonnaprogrammi 
tegemistesse on partnerina kaasatud teinegi Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 projekt 
Tartu Maailmaülikool. 
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