
TARTUMAA ARENDUSSELTS
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1

Tartu Loomemajanduskeskus
17. juuni 2014
Algus 16.00, lõpp 17.30

Koosoleku juhataja: Kairi Kell
Koosoleku protokollija: Triin Lääne

Juhatuse esimees Kairi Kell tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Triin 
Lääne ning häälte lugejaks Ene Runno ja Ene Zirk.
Kõik poolt.

Üldkoosolekust osavõtjate ja volitatud esindajate nimekiri on toodud protokolli lisas 
1.

Üldkoosoleku päevakord:
1. Tartumaa Arendusseltsi strateegia 2014-2020 tööversiooni vastuvõtmine
2. Tartumaa Arendusseltsi põhikirja muutmine
3. 2013.a majandusaasta aruande kinnitamine. 
4. Peipsiääre valla liikmemaksu võlgnevuste likvideerimine
5. Laenu võtmine TASi projektide sildfinantseerimiseks 
6. Juhatuse liikmete valimine - Tähtvere, Mäksa, Peipsiääre
7. Ülevaade 2014.a tegevusest ja eelarve täitmine seisuga 30.04.2014.
8. Info

Kuna kohaletulnud liikmeid  on 44,  siis  teeb Kairi  Kell  ettepaneku võtta  põhikirja
muutmise punkt päevakorrast maha ning kutsuda üldkoosolek selle jaoks uuesti kokku
augustis.  Võimalikeks  kuupäevadeks  pakub  Kairi  Kell  12.  ja  26.  augustit.  Kui
esimene kord kvoorumit kokku ei tule, siis on teiseks võimaluseks 26. august. 
Kõik poolt. 

1.   Tartumaa Arendusseltsi strateegia 2014-2020   tööversiooni vastuvõtmine 
Kristiina Liimand teeb ülevaate TASi uue strateegia tööversioonist ning nendib fakti,
et ka Põllumajandusministeerium andis sellele esialgse hinnangu, mille kohaselt on
TASi strateegia väga hea ja fokusseeritud. 

Eiko Keeman: olen kahtlev ettevõtluse meetme osas, minu jaoks oli arusaamatu  
innovatsiooni ja ettevõtluse meetme seos. Selle summa eest loome liiga vähe töökohti,
18 000 eurot oleks ühe töökoha hind. 

Toimub arutelu teemal, et meetme eesmärk ei olegi otseselt töökohtade loomine, vaid 
ettevõtluse toetamine laiemalt. 

Peeter Sibul loeb ette Puhja noortelt TASile strateegia kohta laekunud ettepaneku, 
milles palutakse teha muudatus noorte meetme väljund- ja tulemusindikaatorites. 
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https://www.tas.ee/wp-content/uploads/2014/06/TAS_strateegia_2014-2020_11.06.2014.pdf


Kristiina Liimand informeerib, et seda sõnastust on praeguseks strateegias juba 
korrigeeritud ja loeb selle ka ette. 

OTSUSTATI (poolt 42, vastu 1, erapooletuid ei ole): võtta vastu Tartumaa 
Arendusseltsi strateegia 2014-2020 tööversioon.

2.   Tartumaa Arendusseltsi põhikirja   muutmine 
See punkt võeti päevakorrast välja.

3.   2013.a majandusaasta aruande   kinnitamine. 
Lea Lüpsik loeb ette revisjonikomisjoni arvamuse. 

OTSUSTATI (poolt 44, vastu ja erapooletuid ei ole): kinnitada Tartumaa 
Arendusseltsi 2013. a. majandusaasta aruanne.

4.   Peipsiääre valla liikmemaksu võlgnevuste likvideerimine   
Kairi  Kell  annab  ülevaate  olukorrast  seoses  Peipsiääre  valla  liikmemaksu
võlgnevusega, millele on tähelepanu juhtinud ka audiitor. 2014. aasta liikmemaksu on
vald tasunud, kuid laekumata on liikmemaks perioodi 2011-2013 eest. 
Tekkinud olukorda selgitab ka Peipsiääre vallavanem Aleksandr Širokov. 

Aivar  Kuuskvere: kustutamine  on  teistele  halb  eeskuju  ja  KOVidel  peaks  ju
prioriteedid paigas olema. Minu ettepanek on võlg ajatada kahe aasta peale ja mitte
kustutada. 
Küsimus saalist - kas nad tõepoolest ei ole TASist toetust saanud? 
Kairi Kell: see ei  vasta tõele,  nad on saanud toetust.  Algul nad ei taotlenud. Kui
hakkasid taotlema, siis ka said. 
Svetlana Amelina: edaspidi hakkame rohkem projekte kirjutama. Uus vallavanem on
tubli ja soovib piirkonda arendada. Kahjuks on vanast ajast jäänud arusaamatused.

OTSUSE PROJEKT (poolt 22, vastu 17 ja erapooletuid 5): likvideerida Peipsiääre 
valla liikmemaksu võlgnevus summas 1350.34 perioodi 2011-2013 eest seoses valla 
rahaliste vahendite nappusega.
OTSUSTATI: mitte likvideerida Peipsiääre valla liikmemaksu võlgnevus summas 
1350.34 perioodi 2011-2013 eest seoses valla rahaliste vahendite nappusega. 

5. Laenu võtmine TASi projektide sildfinantseerimiseks.   
Kristiina Liimand teeb ülevaate TASi projektide eelarvete täitmisest ja laekumistest 
PRIAst.

OTSUSTATI (poolt 43, vastu ei ole, erapooletuid 1): võtta laenu Tartumaa 
Arendusseltsi Leader-meetmest taotletud projektide elluviimise sildfinantseerimiseks 
kuni 50 000 eurot.

6. Juhatuse liikmete valimine – Tähtvere, Mäksa, Peipsiääre  

OTSUSTATI (poolt 44, vastu ja erapooletuid ei ole): määrata Tartumaa 
Arendusseltsi juhatusse:

1.1. Anu Kontro (Mäksa vald);
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https://www.tas.ee/wp-content/uploads/2014/06/Peipsiaare_avaldus.pdf
https://www.tas.ee/wp-content/uploads/2014/06/321_TAS_2013.-majandusaasta_aruanne.pdf
https://www.tas.ee/wp-content/uploads/2014/06/TAS-p%C3%B5hikiri_muutmisele_17.06.14.doc


1.2. Aleksandr Širokov (Peipsiääre vald);
1.3. Nikolai Männik (Tähtvere vald).

7. Ülevaade 2014.a tegevusest ja   eelarve täitmine seisuga 30.04.2014  
Kristiina teeb ülevaate TASi 2014.a tegevusest ja eelarve täitmisest.

8. Info
Tairo  Talvis: mulle  tundub,  et  põhikirja  muudatuste  kinnitamise  põhimõtetest  on
valesti aru saadud. Ma vaatasin TASi põhikirjast üle ja minu arust oleks saanud täna
selle muudatuse ära otsustada. 

Kairi Kell: kahjuks ei ole meil seda täna siiski enam võimalik teha ja kohtume selle
jaoks uuesti 12. augustil. 

Kairi Kell Triin Lääne
Üldkoosoleku juhataja                                                                   Protokollija  
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https://www.tas.ee/wp-content/uploads/2014/06/TAS_Eelarve_taitmine_30.04.2014.pdf

