TARTUMAA ARENDUSSELTS
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
17.01.2017

Koosoleku juhataja: Lilian Saage
Protokollija: Triin Lääne
Osalesid juhatuse liikmed: Taivo Prants, Nikolai Männik, Tõnu Muru, Liis Pärtelpoeg, Lilian Saage,
Priit Lomp, Gea Järvela, Ain Avi, Aleksandr Širokov ja tegevtöötajad Kristiina Tammets, Triin
Lääne, Heili Petkin, Kadri Püü ja Kadi Ploom.
Juhatuse koosoleku päevakord:
1.
Taotlusvoorude väljakuulutamine 2017.aastaks;
2.
TASi seiresüsteemi tehnilise lahenduse otsustamine;
3.
TASi 2016.a eelarve täitmine;
4.
2017.a rahavoogude analüüs;
5.
LINC konverentsil osalejate ja transpordi otsustamine;
6.
Peipsimaa koostööprojekti riigihanke temaatika tutvustamine ja Peipsiveere programmi
projekti omafinantseeringu otsustamine;
7.
Amaze me LEADER projekti kontseptsiooni tutvustamine;
7.1.
Kadri Püü lähetuse kinnitamine Luxembourgi märtsis;
8.
Kristiina Tammetsa ELARDi lähetuste kinnitamine;
9.
Info
9.1.
TASi hindamise töökorra ja taotlusvormi muutmise protsess;
9.2.
LEADER deklaratsioon 2020+;
9.3.
PRIA kohtumise kokkuvõte.
1. Taotlusvoorude väljakuulutamine 2017. aastaks
Kristiina selgitab plusse ja miinuseid seoses kevadise taotlusvooruga. Toimub aktiivne arutelu
teemal, kas viia järgmine voor läbi TASi e-keskkonnas või ootame ära PRIA taotlemissüsteemi
valmimise ja korraldame vooru seal. Viimasel juhul lükkub küll voor teatud määral edasi (maks. 1
kuu), kuid nii meile kui ka taotlejatele teeb see kogu protsessi lihtsamaks.
PRIA on lubanud avada oma süsteemi 1. märtsil, samas ei pruugi see nii ikkagi olla, samuti võtab ka
testimine ning sissetöötamine aega. PRIA soovitas meil taotlusvooru avada pigem märtsi teises
pooles. Võimalus on hoida vooru lahti vähem aega kui 4 nädalat, nt 10 päeva (kuna enamus taotlusi
laekub nagunii viimasel nädalal), seda praktiseerib ja soovitab ka PRIA. TASil on harjumuspäraselt
olnud voor lahti 30 päeva ja lühendada 10 päeva peale oleks liiga suur muutus taotlejate jaoks, seega
jääme ca 20 päeva juurde.
Määruse järgi peab enne avamist olema voor vähemalt 4 nädalat varem välja kuulutatud. Kui
soovime avada 20. märtsil, siis 20. veebruaril peaks meie dokumentatsioon olema täpselt selline,
nagu see taotleja jaoks vooru avades jääb. Samas 20. veebruaril me ei pruugi seda ikkagi teada ja
võime seetõttu määrusega vastuollu minna. Kui me seda teed läheme, siis peame sellest riskist
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teadlikud olema.
PRIA süsteem pidi tulema avatud platvormina, mida saame ise muuta ja täiendada. Loodetavasti on
nad süsteemi arendamisel ka meie taotlusvormi kasutanud, kuna omal ajal sai see saadetud ja samuti
küsisid nad sisendit teistelt tegevusgruppidelt.
OTSUS: 2017. a esimene taotlusvoor on avatud 20. märtsist kuni 10. aprillini. Enne vooru avamist
palume PRIAlt uue süsteemi kavandit/prototüüpi, et saaksime eelinfot oma vooru kavandamiseks.
Järgmiseks juhatuse koosolekuks broneerime 20. veebruari.
8 poolt, 1 erapooletu
Tehakse ettepanek kinnitada praegu ka sügisene voor, et taotlejad oleksid juba varakult teadlikud.
Kuna oktoobris on kohalikud valimised, siis on mõistlik korraldada voor enne seda. Tekib küsimus,
et kas PRIA on oma süsteemi arendamisel arvestanud ka haldusreformiga?
OTSUS: 2017. a teine taotlusvoor on avatud 28. augustist kuni 18. septembrini.
Kõik poolt.
Taotlusvoorude summade otsustamine. Tehakse ettepanek 2017. a eraldatud summad jagada võrdselt
pooleks kahe vooru vahel ja avada mõlemas voorus kõik meetmed.
OTSUS: kinnitada 20.03-10.04 taotlusvooru kogusumma 632 314,50, mis jaguneb meetmete vahel
järgmiselt:
M1.1: väiketootmise ja teenuste arendamine summas 172 272,5 eurot;
M1.2: turismiettevõtluse arendamine summas 172 272,5 eurot;
M2.1: kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine summas 144 708,5 eurot;
M2.2: noorte aktiviseerimine 62 018 eurot;
M3.1: TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine 58 909 eurot;
M3.2: regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine 22 134 eurot.
Kinnitada 28.08-18.09 taotlusvooru kogusumma 632 314,50, mis jaguneb meetmete vahel järgmiselt:
M1.1: väiketootmise ja teenuste arendamine summas 172 272,5 eurot;
M1.2: turismiettevõtluse arendamine summas 172 272,5 eurot;
M2.1: kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine summas 144 708,5 eurot;
M2.2: noorte aktiviseerimine 62 018 eurot;
M3.1: TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine 58 909 eurot;
M3.2: regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine 22 134 eurot.
Kõik poolt.
2. TASi seiresüsteemi tehnilise lahenduse otsustamine
Seire korraldamiseks e-PRIAs tegevusgruppidele eraldi moodulit ette nähtud ei ole, seega peame
tellima seiremooduli Toomase (EstPit Projekt OÜ) käest. Enne kui taotlejate viimase maksetaotluse
kinnitame, palume neil ära täita seireandmed meie e-keskkonnas. Uurime, võibolla saame selle PRIA
süsteemiga kuidagi linkida. PRIA süsteemist on äkki võimalik ka mingid meile vajalikud andmed
Excelisse transportida.
OTSUS: arendada TASi taotluskeskkonnas välja ka eraldi seiremoodul.
Kõik poolt.
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3. TASi 2016.a eelarve täitmine
Kristiina teeb ülevaate 2016. a eelarve täitmisest.
4. 2017. a rahavoogude analüüs
Kristiina teeb ülevaate 2017. a eelarve prognoosist. Laenukoormust pole ilmselt vaja peale võtta.
Jaanuari lõpuks laekuvad loodetavasti ka enamus liikmemaksudest. Vallad maksavad enamasti
korralikult. Kambja maksab tavaliselt kahes osas.
Viimase maksetaotluse esitasime detsembris, see peaks laekuma märtsis. Nüüd jaanuaris esitame
2016. a kulude kohta veel ühe ja veebruaris 2016. a kulude viimase maksetaotluse. Maksetaotluse
mahud jäävad 15 000-25 000 euro ulatusse.
5. LINC konverentsil osalejate ja transpordi otsustamine
Ettepanek on minna LINCile lennukiga ja võtta üks päev pärast konverentsi veel õppereisiks
piirkonnas. Osalemise osas kahtlevad Tõnu ja Gea, teised soovivad minna.
OTSUS: Osaleda juhatuse ja tegevmeeskonnaga 8.-13. mail LINCil Luxembourgis. Nädala lõpuks
annavad ka Gea ja Tõnu oma otsusest teada ja seejärel ostetakse ära lennupiletid.
6. Peipsimaa koostööprojekti riigihanke temaatika tutvustamine ja Peipsiveere programmi
projekti omafinantseeringu otsustamine
Kadi tutvustab Peipsimaa koostööprojekti ja siseturukampaaniat.
Endiselt on lahtine, kas Peipsimaa koostööprojekti osas peame läbi viima riigihanke või mitte
(PRIAlt me ei ole konkreetset ja üheselt mõistetavat vastust saanud). Esitasime veel kord selles osas
PRIAle kirjaliku päringu, kuid pole veel vastust saanud. Ilmselt mingite tegevuste osas tuleks meil
hange ikkagi koostada. Samuti tuleb hange läbi viia kollaste akende projekti teatud tegevuste osas.
Riigihanke läbiviimiseks vajame nõustamist/koolitust.
OTSUS: hüvitada MTÜ Peipsimaa Turismile Peipsiveere programmist toetust saanud projektide
omafinantseering 1412 eurot.
Kõik poolt.
7. Amaze me LEADER projekti kontseptsiooni tutvustamine
Kadri annab ülevaate projektiga seotud arengutest ja tutvustab planeeritud tegevusi ning eelarvet.
Juhatuse poolne seisukoht on positiivne. Ettepanek teha alguses ettevalmistav ja siis põhiprojekt,
rahastuskeem tuleb veel läbi mõelda, aga MMIKilt ja Maaeluministeeriumilt soovime nii sisulist kui
ka rahalist tuge. Koolitusprogrammi osas peaksime mõtlema, kuidas kaasata uusi, sh passiivsemaid
noori (et see ei kujuneks lihtsalt aktiivsete noorte preemiareisiks).
Juhatusel tekib küsimus, et kas see projekt ikka mahub meie tööde ajakavasse, samuti, et kuidas on
mõeldud rahaline koormus (et me ei peaks seetõttu laenu võtma). Kristiina annab ülevaate, kuidas on
tööd ja nende mahud meeskonnas jagatud. Planeeritud on, et igal töötajal oleks ka mingi konkreetne
projekt, mida juhtida ja läbi viia. Teatud projektid liiguvad aja möödudes ka meie alt välja. Samas
peame edaspidi ka uute teemade osas siiski valikuid tegema, kõiki koostööpakkumisi ei saa vastu
võtta.
Enne otsustamist küsiti kõigi juhatuse liikmete käest arvamust. Kõik olid projekti osas pooldavad.
Tehti ettepanek, et ka juhatuse liikmed võiksid antud projekti oma aja ja kompetentsiga panustada (nt
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mentoritena).
OTSUS: Liikuda projekti arendusega edasi.
Kõik poolt.
7.1. Kadri Püü lähetuse kinnitamine Luxembourgi märtsis
Kadri osaleb märtsis Luxembourgis seminaril, kus teeb ka ettekande.
OTSUS: lähetada Kadri Püü Luxembourgi 6.-8. märtsil ja maksta päevaraha 50 eurot päeva kohta
kokku 3 päeva eest.
Kõik poolt.
8. Kristiina Tammetsa ja Triin Lääne ELARDi lähetuste kinnitamine
20.-22.02.2017 toimub Brüsselis ELARDi üldkoosolek ja 27.02-.02.03.2017 kohtumine Euroopa
parlamendi liikmetega. Kohtumisel on kavas tutvustada Leader meetodit ja selle arengut, tegevusi,
väärtuseid ning tänase päeva fookuseid, samuti multifondide lähenemist, tulevikuplaane ja Tartu
deklaratsiooni. Kohtumisele on oodata palju delegaate erinevatest riikidest.
Mõlemad lähetused kaetakse ELARDi eelarvest, lennupiletid ja majutus ostetakse MMIKi kaudu.
OTSUS: kinnitada Kristiina Tammetsa ja Triin Lääne lähetus Brüsselisse ELARDi üldkoosolekule
20.-22.02.2017 ja koostöökohtumistele 27.02-.02.03.2017. Maksta päevaraha 50 eurot päeva kohta
kokku 7 päeva eest.
Kõik poolt.
9. Info
9.1. TASi hindamise töökorra ja taotlusvormi muutmise protsess
Selle jaoks kaasame ja kutsume kokku strateegiakomisjoni. Gea soovib seal samuti võimaluse korral
osaleda. Kui oleme PRIAst saanud infot uue süsteemi struktuuri kohta, siis saadame info kogu
juhatusele ja korraldame arutelukoosoleku.
9.2. LEADER deklaratsioon 2020+
Kristiina tutvustab Leader deklaratsiooni, mis põhineb novembris Tartus toimunud konverentsi
töögruppide tulemustel.
Leader meede on liikunud pigem halvemuse suunas, algselt pidi see olema horisontaalne meede,
mida rakendatakse erinevate programmide raames, nüüdseks aga saanud üheks maaelu arengukava
meetmeks.
Enamus riikides on jõutud bürokraatia mõttes laeni ja mingi muutus tuleb ellu kutsuda, et Leader ei
kaotaks oma algset olemust ja printsiipe rakendataks õigesti. Vaja on liikuda taas juurte juurde,
Leader peab olema kogukonna initsiatiivil põhinev meede, mitte lihtsalt tehniline meede.
Tegevusgruppe surutakse rahajagaja rolli, mis ei ole päris õige. Tegevusgrupp peaks olema piirkonna
arendusorganisatsioon, nö animeerija. Sel perioodil on see eriti aktuaalne, sest palju aega ja energiat
läheb protseduuride läbiviimisele, ka eelarve on piiratum ning arendustegevusi ei saa seetõttu nii
palju läbi viia kui eelmisel perioodil.
Deklaratsiooni näol on tegemist hea alusdokumendiga, millega hakata Euroopa Komisjoniga
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läbirääkimisi pidama. 24. jaanuaril tutvustatakse deklaratsiooni juba ka High Level Groupi
koosolekul Brüsselis. Valmisversioon tõlgitakse ka eri liikmesriikide keeltesse, sh eesti keelde.
9.3. PRIA kohtumise kokkuvõte.
Lilian annab ülevaate PRIA kohtumisest seoses märgukirjaga. Õhkkond oli valdavalt positiivne ja
koostööle orienteeritud.
Tehakse ettepanek lisada juhatuse koosolekutel infopunkti maksetaotluste teema.
OTSUS: Anda juhatuse koosolekutel lühike ülevaade maksetaotluste hetkeseisust (mis summas
esitati, kus maal protsess hetkel on jne). Samuti anda lühike finantsülevaade (konto hetkeseis, mitte
eelarve täitmise aruanne).
Kõik poolt.
Järgmine juhatuse koosolek toimub 20. veebruaril kl 8.30. Täpsustame veel, kas see toimub
Werneris koos hommikusöögiga või TASis.
9.4 Muu info
Tehakse ettepanek käsitleda järgmisel üldkoosolekul ka riigihangete teemat, et liikmetel oleks
suurem huvi osaleda. Lisaks võiks pakkuda taotlejatele riigihangete koolitust (vajame seda ka ise).
Võibolla saab järgmise üldkoosoleku teha juba aprilli teises pooles. Kristiina räägib audiitoriga läbi,
kas see on mõeldav seoses majandusaastaaruande ja auditeerimise teemadega.

Koosoleku juhataja
Lilian Saage

Protokollija
Triin Lääne
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