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TARTUMAA ARENDUSSELTS 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 
 

                       15.12.2015 
 

Koosoleku juhataja: Liis Pärtelpoeg 
Protokollija: Triin Lääne 
 
Osalesid juhatuse liikmed: Priit Lomp, Gea Järvela, Aleksandr Širokov, Tõnu Muru, Taivo Prants, 
Nikolai Männik, Ain Avi, Liis Pärtelpoeg ja tegevtöötajad Kristiina Tammets, Kadi Ploom, Triin 
Lääne ja Kadri Püü.  
 
Koosoleku päevakord: 
1. Ülevaade vahepeal toimunust ja hetkeseisust 
2. Tartumaa Arendusseltsi koostöötegevustes (Peipsimaa, NG projekt) osalemine ja läbirääkimiste 
hetkeseis 
3. Liikmete väljaarvamine 
4. Peipsimaa Turismi projekti Peipsiveere programmis kaasfinantseerimine 
5. Kristiina Tammetsa lähetuse kinnitamine LINC konverentsi koosolekule Viinis 01.-02.12  
6. Kristiina Tammetsa lähetuse kinnitamine Budapesti seoses Ungari Maaelu Foorumil esinemisega 
07.-09.12 
7. Tartumaa Arendusseltsi sõidukulude hüvitamine juhatusele ja tegevmeeskonnale 
8. TASi tegevpersonali küsimused 
9. TASi juhatuse koolituspäev jaanuaris 2016 tegevuskava ja TASi juubeliaasta tähistamise 
ettevalmistamiseks 
10. Info 
 
1. Ülevaade vahepeal toimunust ja hetkeseisust 
Kristiina teeb ülevaate olulisematest arengutest TASis ja Leader meetme rakendamisega seonduvast: 

• novembris toimus TASis PRIA kontroll, mis läks hästi;  
• vana perioodi rahad said täiesti ära kasutatud; 
• novembris sai ära esitatud TASi strateegia koos taotlusega ja hetkel ootame vastust. 

Strateegiate pingerida valmib märtsis; 
• Piirissaare valla volikogu on teinud otsuse kollase akna paigaldamiseks; 
• Lõuna-Eesti nö kupongiraamat on trükis ja ilmub sel nädalal. Kupongiraamatu tuludest 

premeeritakse võimaluste piires tegevmeeskonda. 
 
Tehakse ettepanek panna TASi kodulehele eelinfo uue sügisese taotlusvooru kohta.  
 
2. Tartumaa Arendusseltsi koostöötegevustes (Peipsimaa, NG projekt) osalemine ja 
läbirääkimiste hetkeseis 
Toimunud on kohtumised TASi poolt välja pakutud rahastusmudeli aruteluks.  
 
Mõlemal koosolekul leiti, et projektid on olnud väärtuslikud ja neid tuleks jätkata, samas osad 
tegevusgrupid väidavad, et raha neil selle jaoks ei ole. Pigem tundub asi olevat siiski suhtumises.  
 
Peipsimaa kohtumisel oli enamus partnerite tagasiside positiivne koostöö jätkamise osas, v.a Piiriveere 
Liider, kes rahapuuduse põhjendusel soovitas läbi rääkida Räpina ja teiste tema piirkonnas olevate 



 

 2

omavalitsustega. Kadi Ploom on pidanud läbirääkimisi erinevate valdade ja omavalitsusliitudega 
Peipsimaa rahastamise osas. 16.12 toimub Peipsimaa partnerite koolituspäev Peipsimaa tegevuskava 
koostamiseks.  
 
NG projektiga seonduvalt toimus samuti tegevusgruppide kohtumine, kus otsustati, et jaanuar-aprill 
2016 sõlmitakse Heili Petkiniga töövõtuleping NG turundustegevuste elluviimiseks. Kuni aprillini 
rahastatakse palgafondi TASi ja Jõgevamaa Koostöökoja poolt. Kui on selgunud strateegiate 
lisarahastused, siis toimub märtsis tegevusgruppide uus kohtumine selgitamaks, kui suured on teiste 
tegevusgruppide võimalused töötasu rahastamisel.  
 
3. Liikmete väljaarvamine 
Alex ja Alex Aeroklubi ja Marikso on meil kõige pikaajalisemad võlglased, neile sai aprillis tehtud 
kiri, et arvame liikmeskonnast välja, kui võlgu ei likvideerita. 
 
Arne Väljaots - juhatuse nõue oli, et arvame välja siis, kui liikmemaksu võla ära tasuvad, aga nad pole 
siiani tasunud. Samuti on tehtud kiri väljaarvamise kohta. Arne Väljaotsal oli esitatud ka väljaastumise 
avaldus. 
 
OÜ Agroveod on juba aastaid liikmemaksu võlgu. Ettepanek on teha vallavalitsusele teavituskiri, et 
ettevõtte välja arvamisega liikmeskonnast, ei ole Konguta vald enam abikõlblik Leader meetmest ja 
praegu on selline oht üleval, kuna liikmemaksud on ettevõttel tasumata. Vajadus on leida uus ettevõte 
Konguta vallast TASi liikmeskonda.  
 
Ettepanek teha võlglastest ka nö must nimekiri, et projektide hindamisel hindajad ka seda asjaolu 
arvestaksid. Sinna tuleks kanda ka varasemad võlglased.  
 
OTSUS: välja arvata Tartumaa Arendusseltsi liikmeskonnast MTÜ Alex & Alex Aeroklubi, OÜ 
Marikso, FIE Arne Väljaots. Tunnistada Tartumaa Arendusseltsi nõuded MTÜ Alex & Alex 
Aeroklubi, OÜ Marikso ja FIE Arne Väljaots vastu lootusetuteks. 
Kõik poolt.   
 
4. Peipsimaa Turismi projekti Peipsiveere programmis kaasfinantseerimine 
Peipsimaa Turism on esitanud avalduse projekti kaasfinantseerimiseks summas 342 eurot.  
OTSUS: katta Peipsimaa Turismi projekti kaasfinantseering summas 342 eurot. 
Kõik poolt. 
 
5. Kristiina Tammetsa lähetuse kinnitamine LINC konverentsi koosolekule Viinis 01.-02.12 
OTSUS: kinnitada Kristiina Tammetsa lähetus Viini 01.-02.12 seoses osalemisega LINC konverentsi 
koosolekul  ja katta kulud ning maksta päevaraha 32 eurot päevas kokku 2 päeva eest. 
Kõik poolt.  
 
6. Kristiina Tammetsa lähetuse kinnitamine Budapesti seoses Ungari Maaelu Foorumil 
esinemisega 07.-09.12 
Seoses ELARDi presidentuuriga esitati kutse maaelu foorumile, lennupiletite ja majutuse kulud kattis 
Ungari peaministri büroo.  
OTSUS: kinnitada Kristiina Tammetsa lähetus Budapesti 07.-09.12 seoses Ungari Maaelu Foorumil 
esinemisega 07.-09.12 ja katta kulud ning maksta päevaraha 32 eurot päevas kokku 3 päeva eest. 
Kõik poolt.  
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7. Tartumaa Arendusseltsi sõidukulude hüvitamine juhatusele ja tegevmeeskonnale 
OTSUS: hüvitada sõidukulud Tartumaa Arendusseltsi juhatuse liikmetele ja tegevmeeskonnale 
seadusega ette nähtud korras ja määras 23 eurosenti kilomeetri kohta alates 01.01.2013 tagasiulatuvalt. 
Kõik poolt.  
 
8. TASi tegevpersonali küsimused. 
Aprillis-mais on plaanis TASi üks inimene tööle juurde võtta – konsultant/projektijuht. Ootame 
märtsis NG projektiga seotud tegevusgruppide vastused ära ja siis otsustame, kas kuulutada välja uus 
konkurss või võtta sellele kohale Heili Petkin.  
 
Olemasoleva raamatupidamisfirmaga head lahendust leitud ei ole. Kehtiv leping firmaga saadetakse 
tutvumiseks kõigile juhatuse liikmetele. Pikem arutelu TASi raamatupidamise korraldamise teemal 
toimub järgmisel juhatuse koosolekul.  
 
Kuna otsesed personalikulud on sõltuvuses kaudsetest kuludest, siis tuleks otsesed personalikulud nulli 
viia, et saaksime ka kaudsed kulud klappima. Probleemiks on veel juuli palgad - kui selgub, et need ei 
ole abikõlblikud, siis on kaudsete kulude miinus suurem. Rahaliste võimaluste piires maksame välja 
juhatuse liikmete tasud selle sügise eest ja ülejäänud raha eest tasume tegevmeeskonna ületundide eest.  
 
PRIAst on laekumas viimane deklaratsioon - 25 000 eurot. Sellest 10 000 eurot läheb SEBle laenu 
tagasimaksmiseks. 18 000 eurot on laekumas kupongiraamatu osalustasude eest. Jaanuaris teeme 
liikmemaksu arved ja aprilli alguseni peaksime nende rahadega hakkama saama. Seejärel tuleb PRIAst 
uus ettemaks. Uue aasta alguses juhatuse liikmete tasud taas külmutatakse ja makstakse välja aprillis-
mais. 
  
9. TASi juhatuse koolituspäev jaanuaris 2016 tegevuskava ja TASi juubeliaasta tähistamise 
ettevalmistamiseks. 
Kahepäevane juhatuse koolitus koos juhatuse koosolekuga toimub Värska sanatooriumis 13.-14. 
jaanuar.  
 
10. Info 
 
Koosoleku juhataja 
Liis Pärtelpoeg 

Protokollija 
Triin Lääne 


