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TARTUMAA ARENDUSSELTS 

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1 
 

 
Luunja Kultuurimaja 
28. aprill 2017 
Algus 15.30, lõpp 17.00  
 
Koosoleku juhataja: Lilian Saage 
Koosoleku protokollija: Triin Lääne 
  
Juhatuse esimees Lilian Saage tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Triin 
Lääne ja häältelugejateks Heili Petkini ja Kadri Püü. 
Kõik poolt. 
 
Üldkoosolekust osavõtjate ja volitatud esindajate nimekiri on toodud protokolli lisas 
1. 
 
Üldkoosoleku päevakord:  

1. Ülevaade tegevustest ja eelarve täitmisest 
2. TASi 2016. a. majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni 

arvamus, audiitori aruanne 
3. 2016. a kulude osaline katmine reservfondi vahenditest 
4. 2017. a eelarve ja rakenduskava muutmine 
5. TASi koostööprojektide kinnitamine: Peipsimaa turundus ja Peipsi 

järvefestival 
6. LEADERi uuendamine perioodiks 2021-2027 
7. Info 

 
Osalevaid liikmeid 38 inimest. 
Päevakorra kinnitamine. Kõik poolt. 
 
1. Ülevaade tegevustest ja eelarve täitmisest 
Kadri Püü annab ülevaate uue perioodi esimestest taotlusvoorudest: 

• Esimesse taotlusvooru laekus 72 projektitaotlust (sh 2 TASi projektitaotlust), 
toetust küsiti 2 036 964,09 eurot. TASi juhatuse otsusega kinnitati 23 projekti. 

• Teise taotlusvooru laekus 54 projektitaotlust (sh 2 TASi projektitaotlust), 
toetust küsiti 1 469 392,34 eurot. Taotluste hindamise tähtaeg on 10.06.2017. 

 
Kristiina Tammets teeb ülevaate 2017. aasta tegevustest: 
1. Seiresüsteemi rakendamine (jaanuar-veebruar); 
2. TASi taotlemise keskkonna ja dokumentatsiooni ülevaatamine lähtudes esimese 
taotlusvooru kogemusest ja vajalike korrektuuride tegemine (jaanuar); 
3. Taotlusvooru läbiviimine, menetlemine ja hindamine (märts-aprill; september-
oktoober); 
4. TASi projektide rakendamine toetamaks TASi strateegia meetmete edukat 
rakendamist (jaanuar-detsember); 
5. Sünergilise koostöö arendamine teadusasutuste ja teiste 
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arendusorganisatsioonidega, koolitusprogrammid, ühisprojektid (jaanuar-detsember); 
6. Juhatuse ja hindamiskomisjoni koolitused; 
7. Mobiilpositsioneerimise uuring; 
8. ELARDi presidentuur; 
9. TASi liikmete õppereis väiketootmise ja innovatsiooni teemal (kevad 2018); 
10. Koolitusprogramm turismiettevõtjatele ja toidutootjatele (talv-kevad 2018). 
 
Kristiina Tammets toob välja ka suuremad sündmused:  

• Peipsimaa V Arengufoorum (12. jaanuar); 
• Turismimessidel ja Maamessil (jaanuar-aprill) osalemine; 
• Kollase akna paigaldamine Piirissaarele (mai-juuli); 
• Peipsimaa suur toidupidu, Hiiumaa annab üle Eesti maitsete piirkonna tiitli (1. 

mai). 
• TASi tegevmeeskonna ja juhatuse koolitusreis Luxembourgi (9.-11. mai); 
• Peipsi Järvefestival (juuli); 

 
Kristiina Tammets teeb ülevaate ka 2017. a eelarve täitmisest.  
 
2. TASi 2016. a. majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni 

arvamus, audiitori aruanne 
Kristiina Tammets toob välja mõned olulisemad aruandega seotud punktid. 
Lea Lüpsik loeb ette revisjonikomisjoni otsuse ning Kristiina Tammets audiitori 
aruande kokkuvõtte.  
 
OTSUSTATI (kõik poolt):  

1. Kinnitada Tartumaa Arendusseltsi 2016. a majandusaasta aruanne. 
2. Katta 2016. a majandusaasta tulem summas -4 973 eurot eelmiste perioodide  

akumuleeritud tulemi arvelt.  
 
3. 2016. a kulude osaline katmine reservfondi vahenditest 
Kristiina selgitab, et 2016. a kulude osaline katmine reservfondi vahenditest tulenes 
asjaolust, et üldkulud (sh kontorikulud, koristamine, sõidukulud) võivad olla ainult 
kuni 20% otsestest personalikuludest (palgafondist).  

 
OTSUSTATI (kõik poolt):  

1. Katta 2016. a eelarve üldkulud summas 1 771,56 eurot Tartumaa Arendusseltsi 
reservfondi vahenditest.  

 
4. 2017. a eelarve ja rakenduskava muutmine 
Antud rakenduskava muutmise vajadus on tingitud PRIA-poolsest nõudest arvestada 
kaudseid kulusid eraldiseisvalt jooksvate ja elavdamiskulude osas.  
 
OTSUSTATI (kõik poolt):  

1. Vähendada Tartumaa Arendusseltsi 2017. a rakenduskava jooksvate kulude 
kaudsete kulude mahtu summas 4239 eurot.  

2. Suurendada Tartumaa Arendusseltsi 2017. a rakenduskava elavdamise kulude 
kaudsete kulude mahtu summas 4239 eurot.  
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5. TASi koostööprojektide kinnitamine: Peipsimaa turundus ja Peipsi 
järvefestival 

Peipsimaa koordinaator Kadi Ploom annab lühikese ülevaate TASi Peipsimaaga 
seotud koostööprojektidest.  
 
Urve Kaasik: millal projektid teistesse TASi piirkondadesse lähevad? 
Kristiina Tammets: oleme seda ka ise arutanud, oluline on, et Tartumaa oleks 
tervikuna kaetud. Peipsiga oleme alates 2009. aastast tegelenud, nüüd ehk olekski aeg 
ka teistesse piirkondadesse rohkem panustada. Samas TASi Noortefond kaasab tervet 
Tartumaad ja Jõgevamaa Leaderiga teeme koostööd kollaste akende projektis. Meil 
on plaanis kutsuda peatselt kokku ka kultuuri(pärandi)teemaline ümarlaud. Siinkohal 
teengi üleskutse ka meie liikmetele, et kui teil on mõtteid või näete vajadusi teatud 
teemade osas, siis võib alati sellest meile teada anda.  
 
Kairi Kell: kas Peipsimaa projekte rahastavad ka teised Leader tegevusgrupid? 
Kadi Ploom: Jah, 5 tegevusgruppi on projektid juba täies mahus kinnitanud. 
 
OTSUSTATI (kõik poolt): 

1. Kinnitada projekti "Peipsimaa ühisturundus II" vahendite taotlemine Tartumaa 
Arendusseltsi 2017. a projektitoetuste regionaalsest ja rahvusvahelisest 
koostöömeetmest.  

2. Kinnitada projekti "II ja III Peipsi järvefestival" vahendite taotlemine 
Tartumaa Arendusseltsi 2017. a projektitoetuste regionaalsest ja 
rahvusvahelisest koostöömeetmest.  

 
6. LEADERi uuendamine perioodiks 2021-2027 
Kristiina annab ülevaate, mis arutelud Euroopa tasandil praegu käivad ja kuhu poole 
on suund võetud. Järjest rohkem räägitakse rohujuure tasandi kaasamisest ja tulevik 
liigub selles suunas, et üha rohkem arvestatakse kohaliku tasandi vajaduste ja 
arvamustega. Euroopa Komisjoni sõnum on, et tegevusgrupid tegeleksid rohkem 
arendustegevusega, mitte ainult raha jagamisega. 
 
Hiljuti toimus Leader Liidu kohtumine Rahandusministeeriumiga ja sealt saime 
samuti sõnumi, et rohkem otsustusõigust ja vahendeid tahetakse anda kohalikule 
tasandile ja seda siis läbi kohalike omavalitsuste, Leaderi kui ka MAKide.  
 
Kristiina teeb lühikese ülevaate ka Tartu deklaratsioonist. Kolm tugevamat sõnumit 
Eestis: 

• LEADER/CLLD meetodil jagatavate ressursside mahtu võiks järgmisel 
perioodil vähemalt kahekordistada võrreldes käesoleva perioodiga ehk siis 
180 miljonit 90 miljoni asemel. Põllumajandusfondi vahendite maht ei tohi 
kahaneda.  

• Lähtudes tänasest haldusreformist võiks kaaluda, et täiendavalt võiks juurde 
tulla linna LEADER. Vaja oleks luua mehhanismid maa ja linna LEADER 
tegevusgruppide koostööks ja seekaudu parema sidususe loomiseks. 
Vahendid linna LEADERiks on täiendavad ja need ei tohi tulla kuidagi 
maa LEADERi arvelt; 

• Tegevusgruppide jooksvate ja elavdamiskulude mahtu võiks tõsta 25%ni, 
kusjuures võiks seada mõistliku miinimum % elavdamiskuludeks (3-5%). 
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7. Info 
Külli Pann räägib “Teeme ära” talgutest ja kutsub osalema nii talgute korraldaja kui 
talgulisena.  
 
Kristiina tutvustab lühidalt esimest TASi inspiratsioonireisi, mis leiab aset 19. mail 
Tartumaal. 
 
Lilian mainib, et päevakorda on tekkinud vajadus põhikirja muutmiseks seoses 
üldkoosoleku kvoorumi kokkusaamisega. Sel teemal on plaanis algatada arutelu. 
Samuti kutsub Lilian liikmeid üles oma mõtteid ja arvamusi avaldama ning neid 
tegevmeeskonnale või juhatusele saatma.  
 
 
 
 
Lilian Saage       Triin Lääne 
Üldkoosoleku juhataja                                                            Protokollija   
 
 
 


