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TARTUMAA ARENDUSSELTS 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

                       20.02.2017 
 
Koosoleku juhataja: Lilian Saage 
Protokollija: Heili Petkin 
 
Osalesid juhatuse liikmed: Taivo Prants, Nikolai Männik, Liis Pärtelpoeg, Lilian Saage, Aleksandr 
Širokov, Ain Avi ja tegevtöötajad Kristiina Tammets, Triin Lääne, Kadri Püü, Heili Petkin ja Kadi 
Ploom.  
 

Juhatuse koosoleku päevakord: 
1.     Liikmete väljaarvamine 
2.     Meetmete 2.1 ja 2.2 kordushindamise paremusjärjestuse kinnitamine 
3.     Taotlemise ja hindamisega seotud töökordade muudatuste kinnitamine 
4.     Riigihanke läbiviimiseks hankeplaani ja hankekomisjoni kinnitamine 
5.     Info 
5.1.  Kuludeklaratsioonide ja finantside hetkeseis 
5.2   Kadi Ploomiga töölepingu sõlmimine 
  
 
1. Liikmete väljaarvamine 

Laeva vallas tegutsev ettevõte Aiu Põllumajandus OÜ on esitanud avalduse TASi liikmeskonnast 
lahkumiseks. 2017 aasta liikmemaksu arve tühistada. 
 
Tartumaal tegutsev ettevõte Vanema ja Lapse Keskus MTÜ on esitanud avalduse TASi 
liikmeskonnast lahkumiseks. 
 
Tehti ettepanek edaspidi arutada liikmete hüvesid (reisid jms). 
 
OTSUS: Välja arvata TASi liikmeskonnast Aiu Põllumajandus OÜ ning Vanema ja Lapse Keskus 
MTÜ. 
Kõik poolt. 
 
2. Meetmete 2.1 ja 2.2 kordushindamise paremusjärjestuse kinnitamine 

Kristiina Tammets annab ülevaate kordushindamise läbiviimisest.  
Hindepunkte ei muudetud, taastati selgitused iga hindaja hindepunkti lõikes ning täiendati neid 
vastavalt hindaja arvamusele. 
 
Meede 2.1 Aleksandr Širokov ja Taivo Prants taandavad ennast.  
Meede 2.1 läheb kinnitamisele, kõik poolt (4). 
 
Meede 2.2 keegi ei pea taandama.  
Meede 2.2 läheb kinnitamisele, kõik poolt (6). 
 
Projektide hindamisel avaldasid osad hindamiskomisjoni liikmed soovi projekte vaatama minna.  
Antud teemat arutatakse põhjalikumalt edaspidi. 
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OTSUS: Kinnitada TASi hindamiskomisjoni kordushindamise ettepanek taotlusvooru 22.08-
22.09.2016 meetmete 2.1 ja 2.2 projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja iga projektitaotluse 
rahastamise suuruse kohta vastavalt lisale 1. 
 
3. Taotlemise ja hindamisega seotud töökordade muudatuste kinnitamine 

Kordushindamise juures viibinud PRIA esindajad avaldasid arvamust, et iga hindamiskomisjoni liige 
peaks kirjutama kokkuvõtte/selgituse hinnatud projekti kohta, mis annaks taotlejale korraliku 
ülevaate. 
Hindamiskomisjoni töökorda viidi sisse vastav muudatus. 
 
OTSUS: Kinnitada muudetud hindamiskomisjoni töökord. 
Kõik poolt. 
 

4. Riigihanke läbiviimiseks hankeplaani ja hankekomisjoni kinnitamine 

Kristiina Tammets tutvustab hankeplaani.  
Tehti ettepanek hankeplaani mitte kinnitada, ootame ministeeriumi vastuse ära.   
Juhatus soovib näha hankeplaani rohkem lahti kirjutatult, et paremini aru saada. Iga hangitava 
teenuse juurde tuleb lähteülesanne, milles on välja toodud, mida antud teenus sisaldab (nt. ruumide 
rent, majutus, toitlustus, transport jms). Peipsimaa projekti tegevuste osas koostab Kadi Ploom 
lähteülesanded iga teenuse kohta, NG projekti osas teeb seda Aive Tamm ja TASi täiendavate 
tegevuste osas Triin Lääne. 
 
Tehti ettepanek, et hankekomisjoni võiksid kuuluda Tõnu Muru, Gea Järvela, Priit Lomp, Lilian 
Saage ja Aleksandr Širokov.  
 
Antud teemat arutatakse põhjalikumalt märtsi juhatuse koosolekul, kus kinnitatakse ka 
hankekomisjon. 
 
5. Info 

5.1. Kuludeklaratsioonide ja finantside hetkeseis. 

Kristiina Tammets annab ülevaate finantside hetkeseisust.  
Maksetaotluse rahad on peagi laekumas (u 25 000 eurot). 
Juhatuse liikmed soovivad näha maksetaotluste ja finantside hetkeseisu koondtabeli kujul (hästi 
lihtsalt ja ülevaatlikult). Kadri valmistab antud tabeli ette ja saadetakse koos juhatuse protokolliga. 
 
5.2 Kadi Ploomiga töölepingu sõlmimine 

Kristiina Tammets annab ülevaate Kadi Ploomiga (Peipsimaa Turism) seotud töölepingu 
võimalustest. 
Kadi Ploom on avaldanud soovi olla lepinguliselt seotud KTG-dega ja hankes ta Peipsimaa 
Turismiga, kus Kadi on juhatuse liige, pigem ei osaleks. Kuna Kadi on antud projekti 
ettevalmistamisega tegelenud ja koostab ka hankeplaanis lähteülesanded teenustele, siis on temal 
isikuna otsene seotus Peipsimaa projektiga. 
KTG-tel on jätkuv huvi koostööd teha Peipsimaaga (vajaduse põhiselt on olnud töölepinguid ka 
teiste KTG-ga). Samuti on toetatud projektide omafinantseeringuid. 
 
TASi nimel teenuste tellimiseks, tööde teostamiseks kui ka personalikulu deklareerimiseks 
maksetaotluse jaoks peab olema lepinguline suhe. Tööleping on ainuke võimalus, mis teeb kulu 
abikõlblikuks PRIA jaoks. Töövõtulepingu puhul tuleb antud teenuse tellimiseks teha hange. Samuti 
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on oluline, et tööleping kehtiks reaalselt sel ajal, kui tegevusi ellu viiakse ja nende eest tasutakse. 
Tagantjärgi kulude hüvitamist PRIA ei toeta. 
Lilian Saage lubas uurida erinevaid võimalusi PRIAga. 
 
Tehti ettepanek Peipsimaa Koostööfoorum kokku kutsuda ja arutada, mis on ühine meelsus. Kas 
soovitakse senise praktika jätkumist, et Kadi on seotud tegevusgruppidega ja tegevusgruppides 
palgal töölepinguga või soovitakse Peipsimaa Turismi teenuseid vahendama. Teenuste tellimise 
puhul jääb üles küsimus, kes hakkab koordineerima Peipsimaa-ülest koostööprojekti, kuna teenuse 
pakkujana ei saa Kadi istuda kahel toolil ning olla samal ajal ka Tellija ülesannetes? Teenuse puhul 
tuleb tegevusgruppidel leida antud koostööprojekti koordinaator, kes korraldab raamlepingu alusel 
hinnapakkumiste võtmist ja sõlmib lepinguid ning kontrollib lepingute täitmist. Samuti vajab 
täiendavat selgitamist seotuse temaatika, kuna Kadi on Peipsimaa Turismi juhatuse liige ning olnud 
ka koostööprojekti ettevalmistaja.  
Kohe uuel nädalal planeerida Peipsimaa Koostööfoorumi koosolek, et tekkinud olukorda arutada.  
Lilian ja Aleksandr võtsid enda peale antud teema selgitamise. 
 
TAS enne ühegi teenuse eest ei tasu, kui selgub, milline saab olema antud teema lahendus ja 
lepinguline suhe Kadi Ploomiga. 
 
Arutelu järgmise juhatuse koosoleku toimumise kohta. 9. märts kell 17.00 TASi järgmine juhatuse 
koosolek. Kristiina informeerib, et tal on sel päeval lapsega arsti juurde minek, mis on pikalt ette 
planeeritud. 
 
 
Koosoleku juhataja 
Lilian Saage      Protokollija 
       Heili Petkin 
 
 
 
 
 
 
  


