	
  
TARTUMAA ARENDUSSELTS
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1

	
  
Raadimõisa hotell
31. jaanuar 2013
Algus 16.00, lõpp 18.15

Koosoleku juhataja: Kairi Kell
Koosoleku protokollija: Triin Lääne
Juhatuse esimees Kairi Kell tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Triin
Lääne ning häälte lugejaks Ene Runno.
Kõik poolt.
Üldkoosolekust osavõtjate ja volitatud esindajate nimekiri on toodud protokolli lisas
1.
Üldkoosoleku päevakord:
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
1. Tartumaa Arendusseltsi projekt "Elu kahe maailma piiril" esitamine.
Kristiina Liimand annab ülevaate projektist. Liis Pärtelpoeg tutvustab Alatskivi ja
Sibulatee piirkonda - ühte Tartumaa paika, mis on projekti jaoks välja valitud.
Priit Lomp: Kas National Geographicu ajakirjas tuleb iga objekti kohta eraldi lugu?
Kristiina Liimand: ajakirjas tulevad valdkondlikud lood, kokku 4 lugu.
Priit Lomp: kuidas teisi kohti kajastada, mis väljavalituks ei osutunud?
Kristiina Liimand: meil on mitmeid mõtteid, kuidas neid teisi piirkondi kaasata ja
kajastada, aga see on veel projekti partneritega läbirääkimise küsimus.
Priit Lomp: kuidas see täpne raami asukoht välja valitakse?
Kristiina Liimand: sellesse valikusse kaasatakse KOVid, kohalik kogukond, NG
esindaja ja ka maastikuarhitekt.
OTSUSTATI (poolt 42, vastu ja eralpooletuid ei ole):
1. kinnitada Tartumaa Arendusseltsi projekti “Elu kahe maailma piiril” vahendite
taotlemine Leader meetmest.
2. Tartumaa Arendusseltsi projekt "Kohalik ressurss energeetikas ja ehituses"
esitamine.
Kokkuvõtte projektist teeb TASi projektijuht Triin Lääne.
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Andri Sabrodin: selliseid uuringud oleme isegi mitmeid teinud ja ma leian, et see
hind nende teenuste eest ei ole mõistlik. Mis kasu Luunja vald sellest saab?
Kairi Kell: teil on võimalik kandideerida siia projekti pilootpiirkonnaks, kus tehakse
just teie piirkonnast lähtuv kaardistus, analüüsid ja pakutakse erinevaid energeetilisi
lahendusi.
Priit Lomp: kui nt Mäksa vallas on läbi viidud mingid uuringud, siis kuidas see on
ülekantav mõnda meie piirkonda?
Kristiina Liimand: pilootalad valitaksegi just väga erinevad, nii et neist oleks abi ka
mitmetele teistele sarnaste oludega piirkondadele.
Priit Lomp: alles te tegite sarnaseid uuringuid?
Kristiina Liimand: need olid erinevad ressursiuuringud ja seal tuligi välja, et
kohalikke ressursse kasutatakse Tartumaal vähe või ebaefektiivselt (nt 30%
põllumaast ei ole enam kasutuses ning erametsadest majandatakse vaid 1/3). Antud
projekt ongi edasiarendus, kus antakse soovitusi kohaliku ressursi kasutamiseks just
konkreetsest piirkondadest lähtuvalt.
TASi roll selles projektis on suures osas just teavitamine ja kohalike ressursside
kasutusele võtu propageerimine. See on ka üks meie strateegiline eesmärk.
Pilootpiirkonnad on selles projektis otsesed kasusaajad.
OTSUSTATI (poolt 27, vastu 4, erapooletuid 7):
1. kinnitada Tartumaa Arendusseltsi projekti "Kohalik ressurss energeetikas ja
ehituses" vahendite taotlemine Leader meetmest.
3. 2013.a tegevuse ülevaade
Kristiina Liimand teeb ülevaate käesoleva aasta tegevustest.
Kairi Kell
Üldkoosoleku juhataja

Triin Lääne
Protokollija

	
  

	
  

2	
  

