
 

 

 

  

 

 

 

LÕUNA-EESTI 

KOOSTÖÖLEPING 
 

 

 

Selle lepingu taga on lihtne soov - hoida lõunaeestlasi!  
  
See leping väljendab viie Lõuna-Eesti maakondliku arendus-

organisatsiooni ja Tartu linna koosloomelist mõtteviisi ning usku, 

et koos saavutame rohkem kui üksinda. 

Soovime avada Lõuna-Eestis uusi võimalusi inimeste heaolu 

kasvuks. 

Taristu areng toetab ettevõtlust ja tööhõivet ning toob maailma 

Lõuna-Eestile lähemale.   

Üld-, kutse- ja kõrgharidus kooskõlastuvad tänase ja tuleviku 

tööturu vajadustega.  

Parem rahvatervis suurendab perede heaolu ja õnnetunnet.  

Kultuur mõtestab maailma ja inimelu ning vabalt voolav loovus 

toidab ideedega nii ettevõtlust kui kauneid kunste.  

 

Me usume, et üheskoos jõuame kaugemale! 

 
Tartu Raekoda 24. jaanuar 2020

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Usun, et üheks käesoleva sajandi 

 võtmeküsimuseks eesti  

rahvusliku kultuuri kontekstis  

on see, kuidas ja mil määral 

suudame alles hoida  

linnakultuuri kõrval  

ka maakultuuri.  

 

On peaaegu imelik tunnistada,  

et pärast nii pikka vaimset rännakut 

olen jõudnud sedavõrd primitiivse 

tõdemuseni, et eesti vaimuilma 

kõige võimsam allikas asub  

maal, mere ääres ja metsa servas.  

 

Kuid suured asjad ongi lihtsad.“ 

 Valdur Mikita,  „Lindvistika ehk metsa see lingvistika“ 2015 

 



 

 

Lepingu osapooled: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LÕUNA-EESTI 

KOOSTÖÖLEPING 

 

 Tartu Raekoda, 24. jaanuar 2020 

 

 

Käesolev Lõuna-Eesti koostööleping (edaspidi leping) on 

sõlmitud järgmiste osaliste (edaspidi pooled) vahel: 

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (registrikood 

90013265), keda esindab juhatuse liige Maimu Kelder; 

MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit (registrikood 8019093), 

keda esindab juhatuse esimees Enel Liin; 

Tartu Linnavalitsus (registrikood 75006546), keda esindab 

linnapea Urmas Klaas; 

MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit (registrikood 80190322), 

keda esindab juhatuse esimees Rain Sangernebo; 

MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit (registrikood 80194188), 

keda esindab juhatuse liige Agu Kabrits; 

SA Võrumaa Arenduskeskus (registrikood 90013972), keda 

esindab juhatuse liige Tiit Toots. 

   

1. ÜLDSÄTTED 
1.1. Lepingu eesmärk on sätestada pooltevahelise 

koostöö valdkonnad ja põhimõtted, et viia ellu 

Lõuna-Eesti piirkonda (Jõgeva, Põlva, Tartu, 

Valga ja Võru maakond) hõlmavaid ühiseid 

koostöö- ja arendusprojekte. 

1.2. Leping jõustub allkirjastamise hetkest. 

1.3. Leping kehtib 31. detsembrini 2024. a. 

  



 

 

2. KOOSTÖÖVALDKONNAD 

2.1. Pooled teevad koostööd ennekõike järgmistes 

valdkondades: 

2.1.1. Taristu 

2.1.1.1. Tartu lennuvälja rahvusvaheliste  

ühenduste parandamise toetamine. 

2.1.1.2. Tallinna-Tartu maantee neljarealiseks  

ehitamise toetamine. 

2.1.1.3. Tartu Idaringtee, Põhjaringi ja Riia ringi  

ehitamise toetamine. 

2.1.1.4. Kruuskattega teede osakaalu vähendamine. 

2.1.1.5. „Tunniga Tallinna“ – Tartu-Tallinna  

raudteeühenduse tihendamise ja kiirendamise 

taotlemine (esialgu 160 km/h, hiljem 200 km/h). 

2.1.1.6. Kiiremale rongiühendusele Eesti-siseselt  

ja lähiriikidega (Läti, Venemaa) ning Valga-Koidula 

raudteelõigu rekonstrueerimisele ja  

rahvusvahelisele kauba- ja reisijateveole avamisele 

kaasaaitamine. 

2.1.1.7. Hajaasustusega turutõrkepiirkondades  

ülikiire interneti kättesaadavuse parandamine. 

 

2.1.2. Haridus ja elukestev õpe 

2.1.2.1. Tartu kui lõimitud haridustasemetega  

rahvusvahelise hariduskeskuse arendamine. 

2.1.2.2. Üld-, kutse- ja kõrghariduse ning  

täiendkoolituse suurem lõimimine ja piirkonna  

arenguvajadustega kooskõlla viimine.  

2.1.2.3. Maakondades kõrghariduse omandamise  

võimaluste avardamine.  

 

2.1.3. Majandusareng ja tööturg 

2.1.3.1. Investeeringuteks soodsate tingimuste 

loomine ja välisinvesteeringute piirkonda 

toomisele kaasaaitamine. 



 

 

2.1.3.2. Töökohtade lisandväärtuse suurendamise 

toetamine. 

2.1.3.3. Riikliku ettevõtluslaenude tagamise 

meetme väljatöötamise toetamine piirkonna 

ettevõtete jaoks. 

2.1.3.4. Tööstus- ja ettevõtlusalade terviklik 

planeerimine regioonis. 

2.1.3.5. Ettevõtete teadus- ja arendustegevuse 

 ning ülikoolide vahelise koostöö soodustamine. 

2.1.3.6. Kaug- ja koostöökeskuste arendamine riigi, 

kohalike omavalitsuste ja erasektori koostöös. 

  

2.1.4. Tervis, heaolu ja rahvastik 

2.1.4.1. Avalike teenuste kvaliteedi, 

kättesaadavuse ja jätkusuutlikkuse parandamine. 

2.1.4.2. Esmatasandi tervishoiu teenuste 

kättesaadavuse parandamine. 

2.1.4.3. Elanikkonna vananemisega kohanemine 

ja sellega seoses uute teenuste arendamine. 

2.1.4.4. Noorte ettevõtlikkuse tõstmine. 

2.1.4.5. Spetsialistide piirkonda tööle ja elama 

asumise toetamine. 

2.1.4.6. Riigipalgaliste töökohtade piirkonda 

toomisele kaasaaitamine. 

2.1.4.7. Elanike toetamine eluaseme soetamisel 

ja renoveerimisel, sh piirkonna elanike tarbeks 

eluasemelaenude tagamise meetme  

väljatöötamise toetamine. 

2.1.4.8. Piirkonna hea maine kujundamine. 

  

2.1.5. Kultuur ja turism 

2.1.5.1. Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna 

koostöö arendamine. 

2.1.5.2. Lõuna-Eesti turismiklastri moodustamine 

ja arendamine ning selle töös osalemine. 



 

 

2.1.5.3. Pärandkultuuri traditsioonide hoidmine ja 

arendamine. 

2.1.5.4. Loomemajanduskeskuste võrgustike 

arendamine regioonis. 

 

3. KOOSTÖÖ PÕHIMÕTTED 
3.1. Koostööprojekte ja -tegevusi algatatakse ja 

viiakse ellu poolte kokkuleppel. 

3.2. Pooled lepivad üks kord aastas kokku järgneva 

aasta koostööprojektid ja -tegevused kaasates 

koostööprojektide ja -tegevuste valimisse ka 

Lõuna-Eesti piirkonna kohalikud  

omavalitsused. Kokkulepe vormistatakse iga-

aastase tegevuskavana (edaspidi tegevuskava), 

kus tuuakse muuhulgas välja iga projekti või 

tegevuse eestvedaja, partnerid ning elluviimise 

täpsem kava. 

3.3. Tegevuskava täitmist seiravad lepingu pooled, 

kes kutsuvad vähemalt kaks korda aastas 

kokku seirekoosoleku. 

3.4. Pooled võivad kokkuleppel konkreetse 

tegevuse või projekti eestvedaja ja partneritega 

jooksvalt tegevuskava täiendada ja parandada. 

3.5. Pooled võtavad rahalisi kohustusi iga 

koostööprojekti või -tegevuse kohta eraldi.  

Käesolevast lepingust pooltele rahalisi 

kohustusi ei tulene. 

3.6. Koostöö põhimõtete rakendamist koordineerib 

MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit, kes kutsub 

kord aastas kokku poolte koosoleku  

tegevuskava koostamiseks. 

  

4. POOLTE KOHUSTUSED 
4.1. Pooled kohustuvad tegema omavahel 

koostööd, mis on vajalik lepingust tulenevate 

kohustuste täitmiseks. 

4.2. Pooled kohustuvad üksteise suhtes käituma 

mõistlikult ja heauskselt ning vältima mistahes 

kahjude tekkimist ja tekitamist teistele 

pooltele.  



 

 

5. POOLTE ÕIGUSED 
5.1. Pooltel on õigus teha ettepanekuid 

tegevuskava tarvis ning osaleda tegevuskavas 

loetletud tegevuste otsustamisel. 

5.2. Pooltel on õigus saada teistelt osalistelt abi 

lepingust või tegevuskavast tulenevate  

ülesannete täitmisel.  

  

6. LÕPPSÄTTED 
6.1. Pooled kinnitavad, et neil on kõik õigusaktidest 

tulenevad volitused, nõusolekud ja heakskiidud 

lepingu sõlmimiseks ning sellest tulenevate 

kohustuste täitmiseks. 

6.2. Lepingu täitmisest, tõlgendamisest, 

muutmisest või lõpetamisest tulenevad 

erimeelsused ja vaidlused lahendavad pooled 

ennekõike läbirääkimiste teel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Poolte allkirjad: 

 

Maimu Kelder  
-------------------------------------------------------------------------- 

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus   

 

 

Enel Liin  
-------------------------------------------------------------------------- 

MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit   

 

 

Urmas Klaas  
-------------------------------------------------------------------------- 

Tartu Linnavalitsus  

 

 

Rain Sangernebo  
---------------------------------------------------------------------------  

MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit  

 

 

Agu Kabrits  
--------------------------------------------------------------------------- 

MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit   

  

 

Tiit Toots  

--------------------------------------------------------------------------- 

SA Võrumaa Arenduskeskus 

   

Tartu Raekoda 2020 


