TARTUMAA ARENDUSSELTS
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
Alatskivi
Algus kell 16.00 ja lõpp kell 18:45

22.01.2013

Koosoleku juhataja: Kairi Kell
Protokollija: Kristiina Liimand
Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: (registreerimise leht protokolli lisa 1) Marek Bamberg,
Taivo Prants, Ingvar Tšižikov, Ene Runno, Nikolai Männik, Kairi Kell, Tõnu Väljan, Aivar Soop,
Esta Tamm, Ene Zirk, Malle Tomson, projektijuht Triin Lääne, konsultant Ene Reedi ja tegevjuht
Kristiina Liimand.
PÄEVAKORD
1. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine:
Ettekanne. Maapiirkonna ettevõtlusest ja arengutest uue EU rahastamisperioodi ettevalmistamisel Rando Värnik.
1. Tartumaa Arendusseltsi projekt "Elu kahe maailma piiril" esitamine.
2. Tartumaa Arendusseltsi projekt "Kohalik ressurss energeetikas ja ehituses" esitamine.
3. 2013.a tegevuse ülevaade
Esta Tamm tegi ettepaneku, etRando Värniku teema võiks olla täpsem. Koht Tartu valla Kõrveküla
lasteaed või Raadimõisa hotell.
OTSUS: kinnitada üldkoosoleku päevakord. 10 poolt, 1 erapooletu
2. 2012.a eelarve täitmine
Kristiina Liimand andis ülevaate eelarve täitmisest seisuga 31.12.2012. Info teadmiseks võetud.
3. 2013.a tegevuskava I poolaasta
Kristiina Liimand tegi ülevaate 2012 olulisematest tegevustest ja projektide rahastamisest ning
2013.a I poolaasta tegevustest. Info teadmiseks võetud. Arutlusel oli seire temaatika. Tõenäoliselt on
mõistlik käimasoleva perioodi kohta tellida seireanalüüs ja uuel perioodil minna edasi oma
süsteemiga. Ettepanek Ene Zirkilt – tutvuda juba elluviidud projektidega.
4. MLE temaatika
Kairi Kell tegi lühikese ülevaate MLE praegustest arengutest ja andis sõna Ingvar Tšižikovile. Ingvar
tegi lühikese tutvustuse MLE alguse kohta. Algusest peale on olnud selline mõte, et asjad nii
läheksid nagu nad on läinud. Kõik on tehtud väga õigesti. Arvamuste ring: sõna võtsid Aivar Soop,
Esta Tamm - Maitsev Lõuna-Eesti puhul on tegemist Lõuna-Eesti hea koostöö näitena.
Mis saab edasi MTÜst? Aeg annab arutust, vaatame ja ootame. Kairi - hea on näha, et oleme
suhteliselt ühisel meelel. See, mis edasi saab, vajab natuke mõtlemist. Taivo Prants tegi ettepaneku,
et MLE võiks jääda Leader tegevusgruppidele, tootjad võiksid ise välja astuda. Ene Reedi tõi välja
võimalikud seosed ja uued võimalused kohaliku toidu esile toomiseks National Geographicu projekti
raames. Ingvar ütles, et tootjatel on huvi MLEd omada, et teha teatud projekte. Kairi ettepanek
lõpetada tänaseks päevaks see teema ning tulla selle juurde kunagi hiljem tagasi.
5. Taotlusvooru summade kinnitamine
OTSUS: kinnitada 2013a. taotlusvooru kogusumma 389	
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632.05. Kogusumma jaguneb meetmete vahel järgmiselt: ettevõtluse meede: 217 678.82;
kogukondade meede: 125 333.14; noorte meede: 46 416.09.
6. Info
Arutati järgmiste juhatuse koosolekute toimumise aegasid ja vaadati need ühiselt üle kalendris.
Järgmine juhatuse koosolek toimub 21. märts 2013.
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