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Lembit Toru tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Viktor Muuli. Viktor Muuli tegi 

ettepaneku valida protokollijaks Ene Runno. Häälte lugejate valimine. Viktor Muuli ettepanek 

– häälte lugejateks valida Tea Tenson ja Sirje Simmo.  

Kõik poolt. 

Üldkoosolekust osavõtjate ja volitatud esindajate nimekiri protokolli lisa 1. 

MTÜ Tartumaa Arendusseltsi juhatus oli esitanud üldkoosolekule päevakorra projekti: 

1. TASi 2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine.  

2. Ülevaade TASi 2010.a. esimese viie kuu tegevuskava ja eelarve täitmisest.  

3. Ülevaade TASi 2010.a. tegevuskavast aasta lõpuni.  

4. TASi strateegia muutmine. 

5. Juhatuse liikme valimine Peipsiääre vallast.  

6. Info 

1.TASi 2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine.  

Tegevjuht Kristiina Liimand andis ülevaate 2009.a. majandusaasta aruandest. Küsimusi K. 

Liimandile ei esitatud. 

Revisjonikomisjoni akti luges ette Aivar Aleksejev. Revisjonikomisjon tegi TASi 

üldkoosolekule ettepaneku tunnistada heaks 2009.a. majandusaasta aruanne. 

Otsustati: (poolt 47, vastu ja erapooletuid ei ole) kinnitada Tartumaa Arendusseltsi 2009.a. 

majandusaasta aruanne. 

2. Ülevaade TASi 2010.a. esimese viie kuu tegevuskava ja eelarve täitmisest. 

Kristiina Liimand andis ülevaate eelarve täitmisest ja olulisematest tegevustest. 

Toimunud on kaasamiskoolitus, käimas on taas programm „Uuenduste otsingul“, paljud 

koolid ja lasteaiad on osalenud väärtuskasvatusega tegelevas „Tarkuste purgi“ projektis, mitu 

kogukonda on läbinud „Külad korda“ projekti raames koolitused. 

Kaidi Randpõld tutvustas juba valminud või käimasolevaid projekte, mis on rahastuse saanud. 

3. Ülevaade TASi 2010.a. tegevuskavast aasta lõpuni. 

16.38 saabus Viktor Nukka 

K. Liimand rääkis lühidalt tegevuskavast aasta lõpuni. 

Prioriteetideks on:  

*laiem kaasamine ja liikmeskonna aktiveerimine, 

*piirkondlikud arendusprojektid, 

*ressursiuuringud, 

*noorte tegevused – varsti alustab TASi noortefond oma tegevust, 

*ettevõtluse arendamine - uute toodete ja teenuste arendamine, 

*siseriiklik koostöö – Peipsimaa ja Lõuna-Eesti tegevusgruppidega, 

*strateegia uuendamine – tulevikukohvik Alatskivil. 



 
4. TASi strateegia muutmine. 

Viktor Muuli selgitas, et seoses PRIA nõudmistega tuleb augustiks esitada taotlused 

tegevustoetuse saamiseks ning selle jaoks on vaja kinnitust, et algatatud on Tartumaa 

Arendusseltsi strateegia muutmine. 

16.50 koosolekule saabus Priit Allas 

Otsustati: (poolt 49, erapooletuid ja vastu ei ole) algatada Tartumaa Arendusseltsi strateegia 

muutmine. 

5. Juhatuse liikme valimine Peipsiääre vallast. 

Peipsiääre vallast saabus ettepanek, et juhatuse liikmena jätkaks Ingvar Tšižikov (kuni 12. 

juuni 2011). Kohapeal ei laekunud muid ettepanekuid. 

Otsustati: (poolt: 48 vastu ja erapooletuid ei ole, Ingvar Tšižikov ei hääletanud) pikendada 

juhatuse liikme I. Tšižikovi volitusi kuni 12.06.2011. 

6. Info. 

Viktor Muuli 

Üldkoosoleku juhataja 

Ene Runno 

Protokollija 

 

 

 

 

 

 

 

  


