TARTUMAA ARENDUSSELTS
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
14.03.2016
Koosoleku juhataja: Liis Pärtelpoeg
Protokollija: Kadri Püü
Osalesid: juhatuse liikmed Priit Lomp, Gea Järvela, Aleksandr Širokov, Taivo Prants, Nikolai
Männik, Ain Avi, Liis Pärtelpoeg, Lilian Saage ja tegevtöötajad Kristiina Tammets, Kadi Ploom,
Triin Lääne, Heili Petkin, Kadri Püü.

Koosoleku päevakord 14.03 kell 13.00-16.00:
1. Liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine
1.1. Uute liikmete vastuvõtmine – OÜ Andre Farm, OÜ C.T. Grupp
1.2. Liikmete väljaarvamine – OÜ Agroveod
2. Tegevmeeskonna lähetuste kinnitamine
2.1. Kristiina Tammetsa lähetuse kinnitamine Brüsselisse 03.-04.03.2016 seoses ELARDi
presidentuuriga ja päevarahade maksmine
2.2. Kadi Ploomi lähetuse kinnitamine seoses Balttouriga 06.-07.02.2016 ja päevarahade
maksmine
3. Ettepaneku tegemine Eesti Leader Liidule Tartu- ja Jõgevamaa ühise esindaja valimiseks
juhatusse järgmisel Eesti Leader Liidu üldkoosolekul
4. Järelepärimise tegemine Lõuna-Eesti tegevusgruppidele NG projekti arendusspetsialisti
rahastamise kohta
5. Strateegiakomisjonis räägitu tutvustamine (valdade infopäevad ja esitlus) ja TASi
hindamiskomisjoni valimise kutse väljasaatmine
6. TASi 2015.a juuli ja augusti kulude abikõlblikkus, Eesti Leader Liidu ja
Maaeluministeeriumiga peetud kirjavahetuse tutvustamine
7. TASi projektitaotluste taotlemine muudest fondidest – esialgse plaani tutvustamine
8. TASi taotluse esitamine Välisministeeriumi arengukoostöö taotlusvooru
9. Täiendav info TASi kontori kolimise kohta
10. Info TASi raamatupidamise ümberkorraldamise kohta
11. Järgmise juhatuse koosoleku ja koolituse 12.-13.04 tutvustamine
12. Muu info
1. Liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine
1.1.Uute liikmete vastuvõtmine – OÜ Andre Farm, OÜ C.T. Grupp
OTSUS: vastu võtta Tartumaa Arendusseltsi liikmeks OÜ Andre Farm Kambja vallast ja OÜ C.T.
Grupp Konguta vallast.
7 poolt, 1 ei hääletanud, vastu ei ole.
1.2.Liikmete väljaarvamine – OÜ Agroveod

1

OÜ Agroveod soovib lahkuda TASi liikmeskonnast. Ettevõttel on võlgnevus summas 288 eurot
TASi ees.
OTSUS: välja arvata OÜ Agroveod Tartumaa Arendusseltsi liikmeskonnast.
7 poolt, üks ei hääletanud, vastu ei ole.
Ettepanek teha Konguta vallavalitsusele kiri, milles palume vallavalitsusel likvideerida OÜ
Agrovedude liikmemaksu võlg TASi ees.
2. Tegevmeeskonna lähetuste kinnitamine
2.1. Kristiina Tammetsa lähetuse kinnitamine Brüsselisse 03.-04.03.2016 seoses ELARDi
presidentuuriga ja osalemisega maaeluvõrgustike juhtrühmas ning päevarahade maksmine
OTSUS: kinnitada Kristiina Tammetsa lähetuse Brüsselisse 03.-04.03.2016 seoses ELARDi
presidentuuriga ja osalemisega maaeluvõrgustike juhtrühmas ja maksta päevaraha 50 eurot päevas
kokku kahe päeva eest.
Kõik poolt.
2.2. Kadi Ploomi lähetuse kinnitamine seoses Balttouriga 06.-07.02.2016 ja päevarahade maksmine
OTSUS: kinnitada Kadi Ploomi lähetus Riiga seoses Balttouriga 06.-07.02.2016 ja maksta
päevaraha 50 eurot päevas kokku kahe päeva eest.
Kõik poolt.
3. Ettepaneku tegemine Eesti Leader Liidule Tartu- ja Jõgevamaa ühise esindaja valimiseks
juhatusse järgmisel Eesti Leader Liidu üldkoosolekul
OTSUS: teha ettepanek Eesti Leader Liidule Tartu- ja Jõgevamaa ühise esindaja valimiseks
juhatusse järgmisel Eesti Leader Liidu üldkoosolekul. TASi-poolne kandidaat on Lilian Saage.
Kõik poolt.
Ettepanek konsulteerida antud küsimuses ka Jõgevamaa Koostöökojaga.
4. Järelepärimise tegemine Lõuna-Eesti tegevusgruppidele NG projekti arendusspetsialisti
rahastamise kohta
OTSUS: teha järelepärimine Lõuna-Eesti tegevusgruppidele NG projekti arendusspetsialisti
rahastamise kohta perioodiks 2016-2020.
Kõik poolt.
Kirjad plaanis välja saata 14.03.
5. Strateegiakomisjonis räägitu tutvustamine (valdade infopäevad ja esitlus) ja TASi
hindamiskomisjoni valimise kutse väljasaatmine
OTSUS: saata välja konkursi kutse hindamiskomisjoni liikmete leidmiseks tähtajaga kandidaatidel
avaldused esitada hiljemalt 01.05.2016.
Kõik poolt.
Arutelu liikmemaksude tõstmise ja infopäevade korraldamise osas. Valdade liikmemaksu osas jääme
0,58 senti inimese kohta juurde, ettevõtetel 65 eurot ja MTÜdel 45 eurot.
6. TASi 2015.a juuli ja augusti kulude abikõlblikkus, Eesti Leader Liidu ja
Maaeluministeeriumiga peetud kirjavahetuse tutvustamine
Info jagamine. Eesti Leader Liit on pidanud kirjavahetust Maaeluministeeriumiga kulude
abikõlblikkuse osas alates 01.07.2015. TAS tegi 02.03 täiendava järelepärimise
Maaeluministeeriumile. Vastust TASile Maaeluministeeriumilt veel saabunud ei ole.
Info võetud teadmiseks.
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7. TASi projektitaotluste taotlemine muudest fondidest – esialgse plaani tutvustamine
Tutvustatakse TASi projektitaotluste kavandit Leader-programmist ja muudest fondidest toetuste
taotlemiseks perioodil 2016-2020.
Info võetud teadmiseks.
8. TASi taotluse esitamine Välisministeeriumi arengukoostöö taotlusvooru
Välisministeeriumi arengukoostöö taotlusvooru tähtaeg on 24.03.2016. Võimalus oleks taotleda
vahendeid kogemuste vahetamiseks ning ühtlasti visiidi tegemiseks Moldovasse. TASi strateegias on
sees koostöö arendamine kolmandate riikidega, seetõttu haakuks antud projekt meie strateegia
koostöövaldkonnaga.
OTSUS: esitada taotlus Välisministeeriumi arengukoostöö taotlusvooru.
Kõik poolt.
Ettepanek volikogusid külastades tõsta esile, et taotleme arendustegevusteks raha ka väljastpoolt.
9. Täiendav info TASi kontori kolimise kohta
Teaduspark käis taas meiega rääkimas Narva mnt 3 kolimise asjus. Pakuti soodsamaid tingimusi
üüriks ja remondiks. Ruumide rendihind on siiski ca 200 eurot kõrgem, kui Vaksali tänaval
maksame. Tasuta on Narva mnt 3-s võimalus kasutada erinevaid koosolekuruume, kus saame
korraldada koostööprojektide kohtumisi, infopäevi ja ka üldkoosolekuid, mida oleme varasemalt
osaliselt korraldanud renditud ruumides. Selle pealt tuleb kokkuhoid ca 2500 eurot aastas. Samuti
tekib meil juurde 10m2 kasulikku pinda. Hetkel on meil 5 inimest paigutatud 60 ruutmeetrile, siis
saaksime töökohad paigutada 70 ruutmeetrile. Kuna TASi tuleb 01.05.2016 veel üks töökoht, siis see
oleks positiivne muutus.
Ruumide rendi ja kommunaalide tasud on järgmised:
Ruumid 70 m2
Ühisruumid 7 m2 (arvestatakse 10% bürooruumi kogupinnast)
Kasulik pind 77 m2
Üür 7,45 €/m2 (ilma km-ta)
Üür kokku 573,65 € / kuu (ilma km-ta)
Kommunaalid max 2,40 € / kuu (ilma km-ta)
Kommunaalid arvestuslik max 184,80 € / kuu (ilma km-ta)
Prognoositav üür ja kommunaalid kokku 758,45 € / kuu (ilma km-ta)
Käibemaks 151,69 (20%)
Prognoositav üür ja kommunaalid kokku 910,14 € / kuu (sh km)
Info võetud teadmiseks.
Ettepanek, et enne juhatuse koolitusele sõitu 12.03 külastame juhatusega Narva mnt 3 hoonet ja
vaatame kavandatava kontoripinna veelkord üle.
10. Info TASi raamatupidamise ümberkorraldamise kohta
Oleme raamatupidamisfirmaga teinud kokkulepped tööde jagamise osas. Tähtaeg, kus vastavad tööd
peaksid olema üle antud TASile on aprill 2016.
Info võetud teadmiseks.
11. Järgmise juhatuse koosoleku ja koolituse 12.-13.04 tutvustamine
Järgmine juhatuse koosolek ja koolitus toimuvad 12.-13.04 Rakveres. Ülevaate andmine koosoleku
ja koolituse programmist. OÜ Cumulus Consultingu hinnapakkumise tutvustamine TASi ühtse seire-
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ja hindamissüsteemi lähteülesande väljatöötamiseks. Ettepanek läbi rääkida pakkumise maksumuse
osas.
Koosoleku juhataja
Liis Pärtelpoeg

Protokollija
Kadri Püü
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