
 

 1

 
TARTUMAA ARENDUSSELTS 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 
                       16.03.2017 

 
Koosoleku juhataja: Lilian Saage 
Protokollija: Heili Petkin 
 
Osalesid juhatuse liikmed: Taivo Prants, Nikolai Männik, Liis Pärtelpoeg (jõudis kell 17.30), Lilian 
Saage, Ain Avi, Aleksandr Širokov ja tegevtöötajad Kristiina Tammets, Heili Petkin ja Kadi Ploom.  
 
Juhatuse koosoleku päevakord: 

1. Informatsioon TASi koostööprojektide (Peipsimaa, NG) hangete kohta ja ettepanekud 
koostööpartneritele; 

2. Ülevaade Peipsimaa Koostööfoorumist ja edasisest tegevusest; 
3. Liikmetele suunatud 1-päevaste inspiratsioonireiside arutelu; 
4. Üldkoosoleku kuupäeva ja päevakorra arutelu; 
5. Kristiina Tammetsa ja Triin Lääne lähetuste kinnitamine seoses ELARDiga; 
6. Kuludeklaratsioonide ja finantside hetkeseis; 
7. Lähima 3 kuu olulisemad sündmused; 
8. TASi rahvusvaheliste koostööprojektide töögrupi moodustamine ja koosolek; 
9. LEADER/CLLD 2020+ hetkeseisu ülevaade; 
10. Jäneda infopäeva tagasiside. 

 
 

1. Informatsioon TASi koostööprojektide (Peipsimaa, NG) hangete kohta ja ettepanekud 
koostööpartneritele 

Kristiina Tammets annab ülevaate hankeplaanist.  
KTG peab hankijana aasta lõikes kõik hanked summeerima, Kristiina on koostanud TASi hangete 
kohta koondi, mis tuleb jälgida nii projektide kui ka tegevusgrupi administreerimiskulude osas. 
Teiste tegevusgruppidega tuleb hankeplaan aastate lõikes üle vaadata ja vajadusel tegevusi ümber 
tõsta kas aasta lõikes või tegevusgruppide vahel.  
 
Partnerite vaheline leping hanke läbiviimiseks võiks olla, et vältida edasisi probleeme (ükskõik, kes 
tegeleb hanke läbiviimisega – vastutavad kõik). Koostöölepingu juurde lisad, kus on välja toodud, 
kes mille eest vastutab. Kaasata hankekomisjoni igast partnertegevusgrupist 1 esindaja, et olla kursis 
hankeplaaniga. 
 
Peipsimaa Turismi lepingu valmistab Kristiina ette ja konsulteerib seoste osas eksperdiga. Lepinguga 
on fokusseeritud mõlema osapoole õigused ja vastutus. 
Kui on leping, ei saa Peipsimaa Turism olla pakkuja (ükskõik, kas leping on Kadiga või 
Peipsimaaga), kuna Kadi on Peipsimaa Turismi juhatuse liige. 
 
Üldiselt tuleks jälgida põhimõtet, et kõik, mis võimalik maksta otse teenuse tegelikule pakkujale, 
vahendajaid võimalikult vähe kasutada. 
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OTSUS: 
Teha Peipsimaa koostööprojekti partneritele järgmised ettepanekud: 

• Sõlmida koostöölepingu lisa riigihanke läbiviimiseks, kus on fikseeritud läbiviija õigused ja 
kohustused. Samuti hangete läbiviimise loogika teiste partnerite puhul; 

• Kaasata hankekomisjoni igast partnertegevusgrupist 1 esindaja; 
• Soovitame kaasata hanke läbiviimisel ekspertnõu; 
• Valmistada ette koostöölepingu lisa Peipsimaa Turismiga tegevusgruppide koostööprojekti 

elluviimiseks, kus on fikseeritud osapoolte õigused ja kohustused. 
 
Teha NG koostööprojekti partneritele järgmised ettepanekud: 

• Kaasata hankekomisjoni igast partnertegevusgrupist 1 esindaja; 
• Soovitame kaasata hanke läbiviimisel ekspertnõu. 

 
2. Ülevaade Peipsimaa Koostööfoorumist ja edasisest tegevusest 

Kadi Ploom teeb esitluse viimase paari kuu ürituste/sündmuste kohta. 
 
02.03.2017 toimus Peipsimaa Koostööfoorumi koosolek ja ühine meelsus oli, et Kadi ei oleks 
töölepinguga tegevusgruppide palgal. Üles jäi ikkagi küsimus, kes hakkab koordineerima Peipsimaa-
ülest koostööprojekti, kuna teenuse pakkujana ei saa Kadi istuda kahel toolil. Peipsimaa 
Koostööfoorum soovib endiselt näha Peipsimaa Turismi juhtajana Kadi Ploomi. 
 
Peipsimaa Koostööfoorumi koosolekul arutati ka hanke teemasid ja otsustati, et need võtab enda 
peale Peipsi-Alutaguse Koostöökoda (TASile kohustust ei jää lihthangete ja avatud hangete osas). 
 

3. Liikmetele suunatud 1-päevaste inspiratsioonireiside arutelu 
Lilianini on jõudnud info liikmete murest, et neile ei korraldata piisavalt koolitusi, õppereise jms. 
 
Tehti ettepanek hindamiskomisjonile korraldatav õppereis ühildada ka liikmetega. Antud teemat 
arutatakse, kuna on oluline toonitada, et koolitused ja õppereisid oleksid spetsiaalselt suunatud 
liikmetele. Üritused võiksid toimuda nädala sees aga kindlasti pika etteteatamisega (1,5-2 kuud ette) 
ja sihtkohtadeks võiksid olla TASi piirkond (100 km raadiuses), Järvamaa ja Lõuna-Eesti (Valga, 
Võru vms). Osalustasu 10-15 eurot. Ürituste toimumiste ajaks on planeeritud 19. mai, 11. august ja 
3. november.  
2018. a. kevadeks on planeeritud liikmete reis Prantsusmaale.  
 

4. Üldkoosoleku kuupäeva ja päevakorra arutelu 
Üldkoosoleku toimumise ajaks on planeeritud 28.04.2017 (algusega u kell 16.00/17.00), koosoleku 
päevakava veel kinnitamata.  
Tehti ettepanek korraldada üldkoosolek Luunjas ja Lilian viib läbi koolituse. 
 
2017. a. Eesti toidu piirkond on Peipsimaa ja 30.04.2017 toimub Peipsi toidu laat. Sellega seoses tegi 
Kadi Ploom ettepaneku pakkuda üldkoosolekul Peipsi toidu ampse. 
 
TASi juhatuse koosoleku toimumise ajaks on planeeritud 04.04.2017 (algusega kell 15.00). 
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5. Kristiina Tammetsa ja Triin Lääne lähetuste kinnitamine seoses ELARDiga 

OTSUS: 
Kinnitada Kristiina Tammetsa lähetus Brüsselisse 28.-30.03 seoses Euroopa Maaeluvõrgustiku 
seminariga ja kohtumistega Brüsselis. Maksta päevaraha 50 eurot päeva kohta 3 päeva eest. 
 
Kinnitada Kristiina Tammetsa ja Triin Lääne lähetus Hollandisse 11.-13.04 seoses Euroopa 
Maapäeva juhtgrupis osalemisega. Maksta päevaraha 50 eurot päeva kohta 3 päeva eest. 
 

6. Kuludeklaratsioonide ja finantside hetkeseis 
Kristiina Tammets annab ülevaate kuludeklaratsioonide ja finantside hetkeseisust.  
Veebruaris esitatud maksetaotlus on menetlemisel, märtsis esitatakse uus. Järelepärimisi on vähe 
olnud, maksetaotlused on lihtsamad ja väiksema mahuga. 
Tehti ettepanek pearaamatu väljavõte iga maksetaotlusega kaasa panna, et vältida PRIA-poolset 
järelepäringut selle kohta. 
 

7. Lähima 3 kuu olulisemad sündmused  
2017. a. peamised tegevused ja sündmused: 
Kristiina Tammets annab ülevaate tegevustest ja sündmustest. 
Peamised tegevused:  
1. Taotlusvooru läbiviimine, menetlemine ja hindamine (märts-aprill; september-oktoober); 
2. TASi projektide rakendamine toetamaks TASi strateegia meetmete edukat rakendamist 
ettevõtluse, kogukondade ja noorte ning võrgustike valdkondades (NG, Peipsimaa, Noortefond, 
rahvusvahelised koostööprojektid) (jaanuar-detsember); 
3. Sünergilise koostöö arendamine teadusasutustega ja teiste arendusorganisatsioonidega, 
koolitusprogrammid, ühisprojektid (jaanuar-detsember); 
4. Juhatuse ja hindamiskomisjoni koolitused; 
5. Mobiilpositsioneerimise uuring. 
 
Suuremad sündmused:  
• Turismi messidel ja Maamessil osalemine (aprill); 
• Kollase akna paigaldamine Piirissaarele (mai); 
• Peipsimaa suur toidupidu, Hiiumaa annab üle Eesti maitsete piirkonna tiitli (1. mai). 
• TASi tegevmeeskonna ja juhatuse koolitusreis Luxembourgi (9.-11. mai); 
• Peipsi Järvefestival (juuli); 
• TASi liikmete õppereis väiketootmise ja innovatsiooni teemal (september); 
• Koolitusprogramm turismiettevõtjatele ja toidutootjatele (sügis). 
 

8. TASi rahvusvaheliste koostööprojektide töögrupi moodustamine ja koosolek 
Kristiina Tammets annab ülevaate koostööprojektidega seonduvast.  
Amaze me Leaderi projektiga hetkel edasi ei minda. Luxembourg jäeti sealt välja ja ainult 
soomlastega väga kitsastes piirides projekt ei ole TASi jaoks prioriteet. 
 
LINC 2017 konverentsile ette valmistada NG ja Peipsimaa rahvusvaheliste projektide ideed. Tehti 
ettepanek juba eelnevalt ideed ette saata, siis saab LINCil seda arutada ja potentsiaalseid partnereid 
otsida. Kokku leppida, mis on TASi jaoks prioriteet – kindel eesmärk, mida püüdma minna. Selle 
jaoks kokku panna töörühmad, toimumise ajaks on planeeritud 27.03.2017 (algusega kl 8.30). Tehti 
ettepanek nimetada rahvusvaheliste koostööprojektide töögruppi järgmised juhatuse liikmed: Liis, 
Lilian, Gea, Taivo ja Priit. Soovi korral võivad osaleda kõik.  
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Järgnes kupongiraamatu arutelu, kuidas on mõistlik jätkata (teadmussiire, ülikoolide kaasamine). 
Tehti ettepanek kupongiraamatu osas mõelda äpi loomise peale, antud teemat arutatakse edaspidi. 
Kristiina suhtleb Brüsselis Euroopa Maaeluvõrgustiku ja Hindamise tugiüksusega tegevusgruppide 
seire ja innovatsiooni mõõtmise teemal. On tulnud ettepanek Hispaaniast Tagus tegevusgrupilt 
piirkonnas innovatsiooni loomise ja mõõtmise osas koostööd teha. 
 

9. LEADER/CLLD 2020+ hetkeseisu ülevaade 
Kristiina Tammets teeb esitluse LEADER/CLLD 2020+ seonduvast ja Eesti seisukohtades. Sellega 
töötab edasi LEADER Liit. Sel kevadel toimuvad kohtumised Euroopa Parlamendi liikmetega ja 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega, Regioonide Komiteega. 
 

10. Jäneda infopäeva tagasiside 
Kristiina Tammets annab ülevaate infopäevast.  
936 projektitaotlust on see aasta PRIA poolt juba kinnitatud. Olulisemad probleemkohad 
tegevusgruppidel on järgmised: hindamiskoosolekute läbiviimise protsess, puudulike taotluste 
vastuvõtt tegevusgrupis, liiga palju samasisulisi järelepärimisi samadele tegevusgruppidele, Jäneda 
infopäevadel edastatav teave ei jõua osalejateni, arvetele peale märkida täpsem sisu. 
 
 
 
Koosoleku juhataja 
Lilian Saage      Protokollija 
       Heili Petkin 
 
 
 
 
 
 
  


