TARTUMAA ARENDUSSELTS
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
Vaksali 17A, Tartu
Algus kell 16.00 ja lõpp kell 18.00

10.03.2014

Koosoleku juhataja: Kairi Kell
Protokollija: Triin Lääne
Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Kairi Kell, Peeter Sibul, Aivar Soop, Tõnu Väljan, Ene
Zirk, Nikolai Männik, Ene Runno, Taivo Prants, Anu Kontro, Reelika Viljamaa, Marek Bamberg,
Tea Tenson. Tegevtöötajad Kristiina Liimand, Triin Lääne (protokolli Lisa 1).
Koosoleku päevakord:
1. TASi täiendava eelarve kinnitamine seoses MAK meetmete ülejääkidega
2. Täiendavate toetuste määramine 15.10.2013 taotlusvooru laekunud taotlustele
3. TASi strateegilise mudeli otsustamine perioodiks 2014-2020
4. TASi eelarve muutmine seoses strateegiaga
5. TASi sõiduauto asendamine
6. Peipsimaa projektide "Peipsimaa tutvustamine Eestimaal" ja Peipsiveere programmi projekt
"Peipsimaa tuntuks!" kaasrahastamise otsustamine
7. Info
Ettepanek tõsta päevakorra kolmas punkt esimeseks. Kõik nõus.
1. TASi strateegilise mudeli otsustamine perioodiks 2014-2020
Mihkel Laan annab Skype vestluse teel ülevaate koostatud strateegiakaardist.
Avatud arutelu.
Aivar: suur soov on, et see raha jagataks ära piirkondade peale. Oluline, et Tartu ümbruse vallad ei
võtaks ära äärealade raha, et oleks ikkagi mingi kindel summa neile eraldatud.
Ene Zirk: olen ise Peipsiäärest. Kui seda aktiivset inimressurssi ja omapoolset soovi seal ei ole, siis
ei ole seda raha ka sinna mõtet niisama jagada.
Kairi: kui on vajadus, nõudlus, oskus, siis raha ka sinna läheb. Meil on vaja ka reaalset tulemust,
mitte lihtsalt raha jagada.
Aivar: ma väidan, et äärepiirkonnad jäävad ebavõrdsesse olukorda.
Kristiina: selle 3-4 milj. euroga ei tee me kogu regionaalpoliitikat ära.
Taivo: Peipsi ääres on väga palju teisigi programme, kust neil on võimalik raha taotleda.
Peeter: me peaksime praegu MTÜsid ja kogukondi rohkem kuulama ja nende arvamusega
arvestama.
Kristiina: aprilli alguses peab strateegia avalikustamiseks valmis olema. Teeme ühe arvamuste ringi,
kus kõik juhatuse liikmed saavad oma arvamuse öelda.
Aivar: pooldan piirkondlikku jagamist. Erineva võimekusega piirkondadel oleks oma eelarve, et
võimekam piirkond ei saaks seda neilt ära võtta.
Taivo: kui ollakse mures, et ääremaal ei tule korralikke projekte, siis TAS on valmis neid nõustama
ja aitama projekte kokku panna. Läbi selle saame neid toetada ja konkurentsivõimelisemaks muuta.
Pooldan ühist rahakotti.
Tõnu: pooldan ka ühist rahakotti, linna ääres elavad inimesed ei peaks ka karistatud saama.
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Marek: kaldun Aivariga ühte meelt olema, Peipsi äär on omamoodi koht, kuhu ühest katlast ei pruugi
jaguda.
Kairi: pooldan, et Tartumaa oleks ühtne tervik. Saame aidata vähemarenenud piirkondadel järgi
jõuda.
Anu: toetan ühist rahakotti ja Kairi mõtet. Maksimumtoetuse summa võiks olla suurem.
Tea: esindan siin valla seisukohta, mis on piirkondadeks jagamine.
Ene Runno: toetan väga ühist rahakotti ja olen ka seisukohal, et panna rohkem rõhku nõustamisele ja
teha vajadusel hindamiskriteeriumites korrektuure.
Ene Zirk: olen suure katla pooldaja. Oleme päris palju erinevatest kohtadest raha saanud ja see ei
päästa meie valda, pigem läheb hullemaks. Leaderiga me ei suuda Eesti regionaalpoliitikat ära
lahendada. Olen väga seire poolt, põhivastutus peaks ikkagi olema hindamiskomisjonil.
Nikolai: Tähtvere valla seisukoht on, et tugev ühtne Tartumaa, aga raha piirkondade järgi.
Reelika: mina olen ka ühise rahakoti poolt, et kõigil on võrdsed võimalused ja hinnatakse
konkreetset projekti ja vajadust.
Peeter: pooldan ka ühte potti, pigem teha tugevat seiret. Kui ütled, et oled ääremaakas, siis oledki
ääremaakas ja puudubki arenguvõimalus, see on enda identiteediküsimus.
Kairi: peame õpitud abitust järjest välja juurima.
TASi strateegiakomisjon arutas 06.03 uut strateegia mudelit ja 19.02 toimunud seminari tulemusi
ning tegi järgmise ettepaneku otsustamiseks:
Mitte jagada Tartumaa Arendusseltsi piirkonda alapiirkondadeks. Välja pakutud
strateegilised valdkonnad ja tegevuseesmärgid võtta aluseks strateegia dokumendi
uuendamisel. Hindamiskomisjoni moodustamisel kasutada piirkondlikku printsiipi.
Strateegias käsitleda prioriteetsetena ühistegevusele suunatud projekte.
Poolt 12, vastu ja erapooletuid ei ole. Otsus vastu võetud.
2. TASi täiendava eelarve kinnitamine seoses MAK meetmete ülejääkidega
Info jagamise punkt. Materjalides on lisatud ministri kiri.
Info võetakse teadmiseks.
3. Täiendavate toetuste määramine 15.10.2013 taotlusvooru laekunud taotlustele
PRIAst tagasitulnud jääk on 67978,70 EURi.
OTSUSE ETTEPANEK: jagada vabanenud vahendid meetmete vahel järgmiselt:
Meede, osakaal Summa (EUR)
Ettevõtlus 56 %
38068,10
Kogukond 32 %
21753,20
Noored 12%
8157,40
KOKKU
67978,70
Kõik poolt. Otsus vastu võetud.
SA Tartumaa Turism on esitanud TASile avalduse täiendava toetuse määramiseks. Avaldus lisatud
materjalides.
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OTSUSE ETTEPANEK: eraldada ettevõtluse meetme vabanenud vahendite arvelt SAle Tartumaa
Turism täiendav toetus summas 5100,62 eurot XVII taotlusvoorus kinnitatud projektitaotluse „Elu
kahe maailma piiril – teemamarsruudid ja tootepaketid“ käibemaksu summa katmiseks.
Poolt 1, vastu 11, erapooletuid ei ole.
OTSUS: mitte eraldada ettevõtluse meetme vabanenud vahendite arvelt SAle Tartumaa Turism
täiendav toetus.
OTSUSE ETTEPANEK: kinnitada vabanenud vahendite arvelt XVII taotlusvoorus eelarveliste
vahendite vähesuse tõttu kinnitamata jäänud projektitaotlused toetuse täismahus järgmiselt:

Meede
Ettevõtluse
meede
Ettevõtluse
meede

Taotleja

Ettevõtluse
meede

FIE Toivo
Saarela

Gemm
Focke Wolf
Media

Kogukondade
meede

TOL

Noorte meede

MTÜ Triiniks

Noorte meede

Vara Kooli
Sõprade Selts

Noorte meede

Kambja
Vallavalitsus

Pealkiri
Puidutöömasinate
soetamine
Kaameradrooni teenuse
käivitamine
Remondihalli teenuste
laiendamine ja kvaliteedi
parandamine
KOKKU
Üldrahvalik suurpidustus tegevus ja väljund oma
kogukonnas
KOKKU
Tantsulaager - meel ja mõte
Vara keskasula staadioni
rekonstrueerimise
projekteerimine
Käed saviseks
KOKKU
KÕIK KOKKU

Toetussumma
(täielik
rahastamine,
EUR)

Toetussumma
(osaline
rahastamine,
EUR)

11862
10200
6479
28541
8991,54
8991,54
4064,4
1080
2151
7295,4
44827,94

Kõik poolt. Otsus vastu võetud.
4. TASi eelarve muutmine seoses strateegiaga
OTSUSE ETTEPANEK: sõlmida strateegia kirjutamiseks leping OÜ Cumulus Consultinguga
võttes eelnevalt lõpliku hinnapakkumise strateegia tegemiseks.
Kõik poolt. Otsus vastu võetud.
5. TASi sõiduauto asendamine
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Auto pakkumiste koondtabel on lisatud failis. Auto valiku aluseks oli mahutavus - võimalus
transportida messimaterjale, kollast raami jms vahendeid, ökonoomsus, hind, lisavarustus ja
sõiduomadused. Samuti sai arvestatud auto võimalikku jääkväärtust 5 aasta pärast. Nende
kriteeriumite põhjal osutus kõige mõistlikumaks Amservi pakkumine Toyota Auris Touringule.
Liisingumakse kuus tuleb 215 eurot. Leader määruse alusel on lubatud 320 eurot.
Aivar: olen seda meelt, et pigem pruugitud auto hinnaga 8000-9000, kui üle 10 000, siis tuleks teha
väikehange.
Kairi: see on PRIA toetus ja sõiduauto on tegevusgrupile ette nähtud.
Lahkuvad Tõnu, Nikolai ja Aivar.
Peeter: ma ei poolda kasutatud auto ostmist, võib vedada, aga ei pruugi. See on praegu mõistlik hind.
Kristiina: oleme väga hoolikalt vaadanud ja kaalunud ning see on hetkel parim pakkumine.
OTSUSE ETTEPANEK: liisida Tartumaa Arendusseltsile uus sõiduauto Toyota Auris Touring.
Poolt 8, vastu 2, erapooletuid ei ole. Otsus vastu võetud.
6. Peipsimaa projektide "Peipsimaa tutvustamine Eestimaal" ja Peipsiveere programmi projekt
"Peipsimaa tuntuks!" kaasrahastamise otsustamine
Lühikirjeldus projektide tegevuste kohta:
Projekt “Peipsimaa tutvustamine Eestimaal” - Peipsimaa loodus- ja kultuuritrükise väljaandmine
eesti keeles, kujundus ja trükk ning piltide ostmine.
Projekt “Peipsimaa tuntuks” - Peipsimaa sündmuste kalender 2014 eesti, vene, inglise ja läti keeles,
kokku 9000 tk koostamine, tõlked, kujundus ja trükk; Peipsimaa kalender-järjehoidjad 2014 10 000
tk; messidel osalemine - Tourest 2014 Tallinnas, Balttour 2014 Riias, mõlemal Peipsimaa oma
stendiga; Mardilaat 2014 novembris Helsingis; Peipsimaa erinumber ajakirjas Eesti Loodus maikuus
2014, 1000 lisaeksemplari jagamiseks ja 16 lk lisaks tavamahust.
OTSUSE ETTEPANEK: eraldada Peipsiveere programmi projektile “Peipsimaa tuntuks!”
omafinantseeringu toetuseks 675 eurot ja projekti “Peipsimaa tutvustamine Eestimaal”
omafinantseeringu toetuseks 100 eurot.
Poolt 9, vastu ja erapooletuid ei ole. Otsus vastu võetud.
7. Info
Koosoleku juhataja
Kairi Kell
Protokollija
Triin Lääne
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