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TARTUMAA ARENDUSSELTS 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 
 
 

                       25.08.2015 
 

Koosoleku juhataja: Priit Lomp 
Protokollija: Triin Lääne 
 
Osalesid juhatuse liikmed: Priit Lomp, Aleksandr Širokov, Gea Järvela, Tõnu Muru, Taivo Prants, 
Nikolai Männik, Lilian Saage ja tegevtöötajad Kristiina Timmo, Kadi Ploom, Triin Lääne, Kadri Püü 
ja Heili Petkin (nimekiri Lisa 1). 
 
Koosoleku päevakord: 
1. Ülevaade vahepeal toimunust ja Leader määruse hetkeseisust 
2. LINC konverentsil Itaalias osalejate lähetuste kinnitamine 
3. Kristiina Timmo lähetuse kinnitamine Euroopa maaeluvõrgustiku konverentsil osalemiseks 
Milaanos 23.-26.09. 
4.  Triin Lääne lähetuse kinnitamine õppereisile Soome 01.-03.09. 
5. TASi eelarve täitmise ülevaade 
6. TASi tegevuskava sügis 2015.a koos täiendava eelarve projektiga 
7. 2016.a TASi tegevuskulude ja projektitoetuste eelarve projekt 
8. Info 
 
1. Ülevaade vahepeal toimunust ja Leader määruse hetkeseisust 
Kristiina annab ülevaate vahepeal toimunud olulisematest sündmustest ja tegevustest ning Leader 
määruse hetkeseisust ja muudatusettepanekutest. 
 
Arutati järgnevaid teemasid: 

• Laenuvõtmise võimalused TASile; 
• ELARDI presidentuur. Portugal tegi ettepaneku teha koos Eestiga ühistaotlus ja leppida kokku 

presidendi ja asepresidendi staatused; 
• Riigihanke temaatika. Tegevuskulude osas pole TASil endal ilmselt praegu vaja hankeid   läbi 

viia; 
• Autoga seotud kulude abikõlblikkus. Järgmiseks juhatuseks uurib Kristiina erinevaid võimalusi 

Maaeluministeeriumist; 
• Uuel perioodil (alates 1. jaan) luuakse TASi alla kaks uut töökohta, üks NG arendusspetsialist 

ja teine konsultant-asjaajaja.  
• TAS saadab omapoolsed ettepanekud Leader määruse eelnõule. 15.-16. sept toimub Jänedal 

infopäev, kus räägitakse määrusest pikemalt.  
• Kristiina teeb järgmiseks juhatuse koosolekuks rahavoogude tabeli kuni aprill 2016.  

 
2. LINC konverentsil Itaalias osalejate lähetuste kinnitamine 
 
OTSUS: kinnitada Nikolai Männik, Priit Lomp, Lilian Saage, Liis Pärtelpoeg, Aleksandr Širokov, 
Kristiina Timmo, Triin Lääne, Kadri Püü ja Kadi Ploom lähetus osalemiseks LINC konverentsil 
Itaalias 29.09-02.10.2015. Tegevtöötajatele maksta päevaraha 3 päeva eest 32 eurot ühe päeva kohta.  
Kõik nõus.  
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3. Kristiina Timmo lähetuse kinnitamine Euroopa maaeluvõrgustiku konverentsil osalemiseks 
Milaanos 23.-26.09. 
Lennupiletid ja majutuskulud katab Euroopa Komisjon. 
 
OTSUS: kinnitada Kristiina Timmo lähetus Euroopa maaelu võrgustike konverentsile Milaanos 23.-
26.09.2015. Maksta päevaraha 32 eurot päeva kohta.  
Kõik nõus. 
 
4.  Triin Lääne lähetuse kinnitamine õppereisile Soome 01.-03.09. 
 
OTSUS: kinnitada Triin Lääne lähetus õppereisile Soome 01.-03.09. Maksta päevaraha 32 eurot päeva 
kohta.  
Kõik nõus.  
 
5. TASi eelarve täitmise ülevaade 
Kristiina teeb ülevaate eelarve täitmisest ja 2015.a eelarve muudatustest. 
 
6. TASi tegevuskava sügis 2015.a koos täiendava eelarve projektiga 
Arutati järgnevaid teemasid: 

• juhatus teeb ettepaneku raamatupidamise osas summad uuesti üle vaadata ja olemasoleva 
pakkujaga hind üle rääkida;  

• ettepanek luua töögrupp seiresüsteemi (sh taotlemine ja hindamine) loomise jaoks; 
• artikkel NG ajakirjas – näidata häid Leader projekte ja teha teavitus ka läheneva taotlusvooru 

osas; 
• juhatusele võiks esitada kuude kaupa tegevuskava/plaani;  
• Noortefond tuleb meil enda ressursside alt välja viia ja taotleda noortemeetmest (taotlejaks nt 

Tartumaa Noortekogu või TAS);  
• viia läbi ajurünnak TASi 10. aasta juubeli tegevuste aruteluks. 

 
7. 2016.a TASi tegevuskulude ja projektitoetuste eelarve projekt 
Tegevmeeskonna palgasüsteemi osas tehti ettepanek, et juhatuse esimees, aseesimees ja tegevjuht 
arutavad seda teemat esmalt omavahel.  
 
8. Info 
 
 
Koosoleku juhataja 
Priit Lomp 

Protokollija 
Triin Lääne 


