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TARTUMAA ARENDUSSELTS 
 JUHATUSE	  KOOSOLEKU	  PROTOKOLL	  

 
Vaksali 17A, Tartu          31.05.2012 
Algus kell 16.00 ja lõpp kell 17.50 
 
Koosoleku juhataja: Kairi Kell  
Protokollija: Kristiina Liimand 
 
Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: (registreerimise leht protokolli lisa 1) Reelika Viljamaa, 
Nikolai Männik, Malle Tomson, Tõnu Väljan, Tea Tenson, Kairi Kell, Anu Kontro, Ene Runno, 
Vahur Jaakma, Marek Bamberg ja tegevjuht Kristiina Liimand.  
 
Tartumaa Arendusseltsi juhatuse koosoleku päevakord: 
 
1. Hindamiskomisjoni ettepaneku kinnitamine 
2. MTÜ ZZ Noortekas väljaarvamine TAS liikmeskonnast (ZZ Noortekas avaldus) 
3. Kaja Allilenderile lisatasu määramine seoses EASi projektiga  
4. Taotlejate vastuskirjade näidiste kinnitamine (3 vormi lisatud kirjale) 
 

1. Hindamiskomisjoni ettepaneku kinnitamine 
OTSUS: kinnitada hindamiskomsjoni ettepanekud vastavalt alljärgnevale (lisa 2). Kõik poolt. 

1. kiita heaks ettevõtluse meetmes 13 taotlust toetussummas 216 504,83 eurot ning jääk 2 
859, 40 EUR kanda järgmisse taotlusvooru.  

2. jätta heaks kiitmata ettevõtluse meetmes 20 taotlust, kuna eelarvelisi vahendeid ei 
jätkunud, Leader meetme määrus § 30 lõige 4 punkt 3.  

3. jätta heaks kiitmata ettevõtluse meetmes 2 taotlust, kuna need ei vasta Tartumaa 
Arendusseltsi hindamiskriteeriumide miinimumnõuetele (Leader meetme määrus § 30 
lõige 4 punkt 2). 

 
1. kiita heaks kogukonna meetmes 9 taotlust toetussummas 91 824,72 eurot ning jääk 

810,08 EUR kanda järgmisse taotlusvooru.  
2. jätta heaks kiitmata kogukonna meetmes 25 taotlust, kuna eelarvelisi vahendeid ei 

jätkunud, Leader meetme määrus § 30 lõige 4 punkt 3.  
3. jätta heaks kiitmata kogukonna meetmes 7 taotlust, kuna need ei vasta Tartumaa 

Arendusseltsi hindamiskriteeriumide miinimumnõuetele (Leader meetme määrus § 30 
lõige 4 punkt 2). 

 
1. kiita heaks noorte meetmes 4 taotlust toetussummas 34 667,60 eurot. Jääki ei tekkinud.   
2. jätta heaks kiitmata noorte meetmes 25 taotlust, kuna eelarvelisi vahendeid ei jätkunud, 

Leader meetme määrus § 30 lõige 4 punkt 3.  
3. jätta heaks kiitmata noorte meetmes 7 taotlust, kuna need ei vasta Tartumaa Arendusseltsi 

hindamiskriteeriumide miinimumnõuetele (Leader meetme määrus § 30 lõige 4 punkt 2). 
 
 
2. MTÜ ZZ Noortekas (Kambja vald) väljaarvamine TAS liikmeskonnast (ZZ Noortekas avaldus) 
OTSUS: välja arvata MTÜ ZZ Noortekas TAS liikmeskonnast. Kõik poolt. 
 
3. Kaja Allilenderile lisatasu määramine seoses EASi projektiga 131.32 eurot kuus 01.05.2012-
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31.12.2012. Summa on olemas projektis abikõlbuliku kuluna. 
OTSUS: maksta Kaja Allilenderile lisatasu seoses EASi projektiga 131.32 eurot kuus alates 
01.05.2012 kuni 31.12.2012. Kõik poolt.  
 
4. Taotlejate vastuskirjade näidiste kinnitamine (lisa 3). Kokku on 3 vormi: positiivne otsus; 
negatiivne- ei ületanud lävendit; negatiivne- ei jätkunud raha. Lisaks tuleb veel neljas vorm, kui on 
erijuhtumeid rahuldamata jätmise põhjuse osas. 
OTSUS: kinnitada taotlejate vastuskirjade vormid. Kõik poolt. 
 
 
 
Koosoleku juhataja 
Kairi Kell 
       Protokollija 
       Kristiina Liimand 


