TARTUMAA ARENDUSSELTS
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
26.09.2016
Koosoleku juhataja: Liis Pärtelpoeg
Protokollija: Triin Lääne
Osalesid juhatuse liikmed: Gea Järvela, Taivo Prants, Nikolai Männik, Ain Avi, Liis Pärtelpoeg,
Lilian Saage, Priit Lomp ja tegevtöötajad Kristiina Tammets, Triin Lääne, Heili Petkin ja Kadri Püü.
Juhatuse koosoleku päevakava:
1. Esimehe ja aseesimehe valimine
2. LINC konverentsil osalemise päevarahade otsustamine tegevmeeskonnale
3. Lähetuste kinnitamine seoses ELARDiga ja TASi Moldova projektiga
4. Jooksev info TASi projektide kohta

1. Esimehe ja aseesimehe valimine
Juhul, kui leiame Ungari õppereisi ajal sobiva aja (nt viimane õhtu Augustowis), siis teeme (Tõnu
liitub Skype teel). Kui see ei osutu võimalikuks, siis otsime ühise aja hiljem doodle abiga.
Lilian tegi ettepaneku korraldada enne valimisi ka arutelu, et mis on TASi töökorralduses hästi, mis
halvasti jne.
2. LINC konverentsil osalemise päevarahade otsustamine tegevmeeskonnale
Välislähetuste puhul on seaduse järgi kohustus maksta tegevtöötajatele vähemalt miinimumsumma,
mis on 15 eurot päeva kohta. See teeb antud lähetusel kokku 105 eurot töötaja kohta.
OTSUS: maksta tegevtöötajatele päevaraha 15 eurot päeva kohta 26.09 – 2.10.16.
Kõik poolt.
3. Lähetuste kinnitamine seoses ELARDi ja TASi Moldova projektiga
Üks juhatuse liige võiks olla rohkem ka Moldova projektiga seotud. Tehti ettepanek, et see juhatuse
liige võiks olla Taivo Prants. Kõik nõus.
OTSUS:
3.1. kinnitada Kristiina Tammetsa ja Triin Lääne lähetus Brüsselisse 10.10-12.10.2016 ja maksta
päevaraha 50 eurot päeva kohta kokku 3 päeva eest. Tegemist on ELARDi kuludega;
3.2. kinnitada Kristiina Tammetsa ja Triin Lääne lähetus Hollandisse 12.-15.10.2016 ja maksta
päevaraha 50 eurot päeva kohta kokku 3 päeva eest. Tegemist on ELARDi kuludega;
3.3. kinnitada Kristiina Tammetsa lähetus Hispaaniasse 24.-27.10.16 ja maksta päevaraha 50 eurot
päeva kohta kokku 4 päeva eest. Tegemist on ELARDi kuludega;
3.4. kinnitada Kristiina Tammetsa ja Triin Lääne lähetus Moldovasse 31.10-4.11.16 ja maksta
päevaraha 50 eurot päeva kohta kokku 5 päeva eest. Tegemist on TASi kuludega Moldova projektist.
4. Jooksev info TASi projektide kohta
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Viimasel üldkoosolekul oli kvoorumi kokkusaamine päris kriitiline. Edaspidi võiksid üldkoosolekud
toimuda pigem peale tööd, kuna tööajast on inimestel ilmselt keeruline tulla. Ka toimumiskoht võiks
olla võimalikult Tartu lähedal.
Kadri annab ülevaate laekunud taotlustest ja saadab kokkuvõtte hiljem ka meili peale. Samuti paneb
ta lühikese kokkuvõtte üles TASi kodulehele. Kokku laekus 72 taotlust kogusummas üle 2 miljoni
euro.
Järgmise taotlusvooru teeme tähtajaga veebruaris 2017.
Eestisse tagasi jõudes hakkame laekunud projekte menetlema. Ühtlasi toimuvad hindamiskomisjoni
koolitused 24. oktoobril ja 8. novembril. Esimene koolitus on strateegiasuunaline, sinna on kaasatud
Mihkel Laan, teine koolitus on praktilisem ja selle viime ise läbi. Peale seda toimub projektide
hindamine läbi elektroonse süsteemi, nagu see on ka varasemalt toimunud. Peale hindamist toimuvad
hindamiskomisjoni töögruppide koosolekud ja seejärel hindamiskomisjoni koosolek, kus
kinnitatakse taotluste paremusjärjestus.
Tekib arutelu projektide ärakuulamise ja koha peal vaatamise osas. Ühtpidi on see hea võimalus
projekte ja tegelikke tingimusi koha peal näha ning hindamiskomisjonile oleks see samuti õpetlik ja
hariv. Teistpidi oleks see päris keeruline ja aeganõudev, sest TASi projektide hulk on palju suurem
võrreldes teiste tegevusgruppidega. Lisaks ajakulule tuleb arvestada ka bussirendi, toitlustuse,
inimeste töötasuga (kui kulub mitmeid päevi). Päevas jõuab maksimaalselt läbi käia 8-10 projekti.
Hetkel TASi eelarves sellist kulu arvestatud ei ole.
Võib kaaluda koha peal vaatamist ka teatud toetussummast alates, nt alates 20 000 eurot vms, samas
võib see ikkagi anda eelise suurematele projektidele. Samas PRIA senine seisukoht on olnud, et kui
käia, siis käia kõiki projekte vaatamas ja kui mitte, siis ei käi mitte ühtegi. Vaatame esitatud
projektide nimekirja üle ja siis otsustame, kuidas edasi tegutseda. Räägime PRIAga läbi ikkagi selles
osas, et kas oleks võimalik käia vaatamas projekte teatud toetussummast alates.
Tekib mõte, et kohalpeal käimised võiksid olla ka hindamiskomisjoni koolitused, mitte projektide
kontroll, siis saaksime olla paindlikumad, kuigi ka selle jaoks pole just palju raha eelarves.
Tekib küsimus, et kuidas tekib projektide hindamiseks hindamiskomisjoni juhuslik valik. Selles osas
toimub valiku valemi väljatöötamine koostööd Mihkel Laanega oktoobris. Hindamiskomisjoni
meetmepõhistes töögruppides võiks olla ka teiste kompetentsidega inimesi.
Juhatuse liikmed hindamiskomisjoni koolituste juurde otseselt kaasatud ei ole. Vajaduse ja soovi
korral võime teha selleks eraldi kohtumise, kuid üldine arvamus on hoida juhatus ja
hindamiskomisjon pigem lahus. Tehakse ettepanek valida hindamiskomisjoni esimehe asemel hoopis
koosoleku juhataja, kuid sel juhul tuleks muuta hindamiskomisjoni töökorda. Samuti tekib mõte, et
hoopis Kadri võiks olla see koosoleku juhataja, kes kontrollib ka seotusi jne (kui tema ei saa, siis
keegi asendab). Samas see teema vajaks natuke rohkem läbimõtlemist ja kaalumist, millised on
plussid ja miinused.
Koosoleku juhataja
Liis Pärtelpoeg

Protokollija
Triin Lääne
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