TARTUMAA ARENDUSSELTS
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
Vaksali 17 A, Tartu
29.05.2017
Koosoleku juhataja: Lilian Saage
Protokollija: Heili Petkin
Osalesid juhatuse liikmed: Taivo Prants, Nikolai Männik, Tõnu Muru, Liis Pärtelpoeg, Lilian Saage,
Ain Avi, Gea Järvela, Aleksandr Širokov ja tegevtöötajad Heili Petkin ja Kadri Püü
Juhatuse koosoleku 29.05 päevakord:
1. Hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine 20.03-10.04 taotlusvooru laekunud taotluste
hindamiseks;
2. Noortefondi 2017.a rahastuse kinnitamine;
3. TASi põhikirja muutmise algatamine;
4. Kristiina Tammetsa lähetuste (16.-17.05; 29.05-01.06) ja Triin Lääne lähetuse (29.05-01.06)
kinnitamine ja päevarahade maksmine;
5. Muu info
1. Hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine 20.03-10.04 taotlusvooru laekunud taotluste
hindamiseks;
Lilian Saage loetleb ette hindamiskomisjoni liikmete nimekirja.
Kadri Püü annab ülevaate 25. mail toimunud hindamiskomisjoni koolitusest, Rahinge ekstreempargi
külastusest ja koolituse sisust.
OTSUS: kinnitada järgmine hindamiskomisjoni liikmete koosseis 20.03-10.04 taotlusvooru
laekunud taotluste hindamiseks:
1. Kohalikul eripäral ja ressursil baseeruva ettevõtluse arendamine
Meede 1.1 Väiketootmise ja teenuste arendamine
Meede 1.2 Turismiettevõtluse arendamine
1. Kristel Kiisla (OÜ Leetsi)
2. Imants Trofimov (OÜ Tesmasan)
3. Kairi Kell (MTÜ Rõka Kü laselts)
4. Eve Jaanus (volitaja Haaslava Vallavalitsus)
5. Tiiu Toots (Tartu Ärinõuandla)
2. Kogukondade võimekuse arendamine
Meede 2.1 Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine
Meede 2.2 Noorte aktiviseerimine
1. Alar Ilp (MTÜ Mäeotsa Kü laselts)
2. Svetlana Amelina (MTÜ Kallaste Vabatahtlik Päästeü hing)
3. Aivar Matt (OÜ Mauleman)
4. Kaisa Telve (volitaja Vara Vallavalitsus)
5. Kü lli Pann (Kodukant Tartumaa)
3. Koostöövõrgustike arendamine
Meede 3.1 TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine
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Meede 3.2 Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine
1. Erika Pääbus (OÜ Andre Farm)
2. Pille-Riin Raudsepp (volitaja MTÜ Haaslava Meeskoor)
3. Jü ri Varik (Tähtvere Vallavalitsus)
4. Marek Bamberg (Kodukant Tartumaa)
5. Heili Uuk (Tartu Maavalitsus)
Kõik poolt.
2. Noortefondi 2017.a rahastuse kinnitamine;
Viimast korda on juhatus nõus seda kinnitama TASi eelarvest, edaspidi võiks rahastus projektist
tulla.
OTSUS: kinnitada Noortefondi 2017.a vahendid summas 5000 eurot.
Kõik poolt.
3. TASi põhikirja muutmise algatamine;
Antud teema on tõstatunud kuna üldkoosolekutel on olnud raske kvoorumit kokku saada. Tehti
ettepanek kvoorumi nõue ära kaotada – ehk see seab liikmetele vastutuse ja tulevad kohale need, kes
tahavad otsustada ja kaasa rääkida. Kui kvoorumi nõu ära kaotada peaks koosoleku etteteatamise aeg
oluliselt pikem olema. Põhikirja muutmiseks on vaja kokku saada 2/3 liikmete häältest.
Juhatuse liikmed võiksid kindla piirkonna oma vastutusele võtta ja helistada ise liikmeid läbi.
Juhatusel on oluline oma piirkonna liikmetega suhelda ja tegeleda.
Edaspidiseks uurida - kas volitatud isikud võivad kinnitada rakenduskava ja kas üldkoosolekut võib
pidada webinari vormis? Webinari katsetamiseks võiks sel viisil läbi viia TASi juhatuse koosoleku.
Tehti ettepanek algatada põhikirja muutmise protsess. Kutsuda osalema töögruppi ka TASi liikmed,
et kõik saaksid võrdsed võimalused kaasa rääkida ja protsessis osaleda. Saata välja kiri, kus on
avatud arutelupunktid. Seejärel organiseerida töögruppide koosolek, kus vaadatakse ühiselt üle
millised on soovitused ja arvamused.
4. Kristiina Tammetsa lähetuste (16.-17.05; 29.05-01.06) ja Triin Lääne lähetuse (29.0501.06) kinnitamine ja päevarahade maksmine;
Lähetused on seoses ELARDiga ja kulud on ELARDI kanda.
OTSUS: kinnitada Kristiina Tammetsa lähetused Brüsselisse seoses ELARDiga 16.-17.05 ja 29.0501.06.2017 ning maksta päevaraha 50 eurot päevas kokku 6 päeva eest. Kinnitada Triin Lääne
lähetus Brüsselisse seoses ELARDiga 29.05-01.06 ja maksta päevaraha 50 eurot päevas kokku 4
päeva eest.
Kõik poolt.

5. Muu info;
Lõuna-Eesti tegevusgrupid kuulutasid välja uue konkursi Lõuna-Eesti avastamisväärt paikade
leidmiseks, mida võiksid märgistada kollased aknad. TASi piirkonda laekus 3 taotlust – Eesti
Põllumajandusmuuseum, Kambja vald ja Luunja vald.
Uute akende asukohtade otsustamisel on oluline läbi mõelda plussid ja miinused, kogukond peab
akent tahtma ja olema aktiivne. TASi juhatus on üksmeelel, et kõik kolm väljapakutud kohta on head
ja mõistlikud.
Taivo Prants annab ülevaate kuhu Kambja vallal oleks soov aken paigaldada - Kambja Püha Martini
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kiriku esisele platsile.
Lilian Saage annab ülevaate kuhu Luunja vallal oleks soov aken paigaldada - Luunja Jõesadama
alale vaatega Emajõele.
Järgmine juhatuse koosolek 13. juuni kl 16.00 TASi kontoris.

Koosoleku juhataja
Lilian Saage

Protokollija
Heili Petkin
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