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Ettepanek valida koosoleku juhatajaks Viktor Muuli, koosoleku protokollijaks Kadri Püü ning 

häälte lugejateks Lille Reissar ja Tea Tenson.  

Kõik poolt. 

Liilia Raimetsalt ettepanek koosoleku päevakorra osas – soovib teha üldkoosolekule avalduse 

enne infopunkti. 

Otsustati: (poolt 37, vastu 0 ja erapooletuid 3) lisada Liilia Raimetsa avaldus üldkoosoleku 

päevakorda (enne infopunkti). 

Üldkoosolekust osavõtjate ja volitatud esindajate nimekiri on protokolli Lisa 1. 

Liilia Raimetsa avaldus üldkoosolekule on protokolli Lisa 2. 

MTÜ Tartumaa Arendusseltsi juhatus oli esitanud üldkoosolekule päevakorra projekti: 

 

1. TASi strateegia 2008-2013 muutmine. 

2. 2010.a tegevuse ülevaade. 

3. 2010.a eelarve täitmise ülevaade. 

4. 2011.a rakendus- ja tegevuskava tutvustamine. 

5. 2011.a eelarve. 

- Liikme- ja sisseastumismaksu määra kehtestamine 2011.a ja selle tasumise kord. 

- Juhatuse liikmete tasude määramine 2011.a. 

- 2011.a eelarve vastuvõtmine. 

- Juhatusele volituste andmine eelarve piires kulukirjete muutmiseks 2011.a 10% ulatuses. 

- 2010.a sildfinantseerimise laenulepingu pikendamine. 



 
- Laenu võtmine 2011.a planeeritud ja LEADER-meetme jaoks abikõlblike tegevuste 

läbiviimise sildfinantseerimiseks. 

6. Juhatuse liikmete määramine Vara vallast. 

7. Info. 

 

1. TASi strateegia 2008-2013 muutmine. 

Liilia Raimets tegi ettepaneku nimetada 1. päevakorrapunkt ümber TASi uuendatud strateegia 

kinnitamiseks. 

Otsustati: (poolt 2, vastu enamus) mitte muuta 1. päevakorrapunkti sõnastust. 

Tegevjuht Kristiina Liimand andis ülevaate strateegia uuendamise protsessist.  

Liilia Raimets: miks juhatus pidas abikõlbmatuks projekti, mille eesmärgiks oli anda lastele 

võimalus tulla tavapärasest keskkonnast loodusesse õppima, jagada neile kogemusi, tekitada 

neis läbi praktikabaasi uudishimu, vähendada kogukondade vahelist kaugenemist jt. Kas TASi 

strateegias kõlavad põhiväärtused saavad ikka edasi kantud selliste otsuste taustal, mis kõike 

eelnevat eitasid? 

Juhatuse esimees Viktor Muuli: see küsimus pole seotud strateegiaga, taotlejale on antud 

põhjendus rahastamisotsuse osas. 

Otsustati: (poolt 41, vastu ja erapooletuid ei ole) muuta Tartumaa Arendusseltsi strateegiat 

aastateks 2008-2013 ja esitada strateegia PRIAle.  

 

2. 2010.a tegevuse ülevaade. 

Kristiina Liimand andis ülevaate 2010. aasta tegevustest.  

Küsimus Liilia Raimetsalt Noortefondi toimimise kohta: kuidas toimub projektide 

finantseerimine, kellega sõlmib TAS eellepingu raha eraldamise kohta, kas on olemas 

juriidiline vastutaja (kui ei ole, siis kes maksab üksikisiku tulumaksu, kas TAS deklareerib 

maksuametis toetuse andmise ning maksab selle pealt tulumaksu)? Kas TASi 

raamatupidamises on olemas korrektselt, Raamatupidamise seadusele vastavalt vormistatud 

algdokumendid raha eraldamise kohta, kas on võimalik teha raamaturegistrist analüütiline 

konto väljatrükk iga taotleja kohta eraldi? 

Viktor Muuli: Noortefondiga tegeleb Tartumaa Noortekogu. Küsimused ei eelda kohapeal 

vastuse andmist. 

Küsimus Priit Lombilt: kas ettevõtluskonsultandi projekti kaasatakse ka Tartu Ärinõuandlat? 

Kas MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti on asutatud füüsiliste isikute poolt? 

Kristiina Liimand: jah, lisaks on plaanis kaasata Lõuna-Eesti maakondlikud arenduskeskused. 

Maitsva Lõuna-Eesti on asutanud juriidilised isikud, keda on esindanud füüsilised isikud. 



 
Liilia Raimets: kas Aksel Kiviga sõlmitud leping ja makstud tasu ettevõtluskonsultandi töö 

eest? Sellise tehingu tegemiseks peab olema üldkoosoleku otsus, sest Aksel Kivi on seotud 

isik. 

Kristiina Liimand: jah, makstud arve alusel. 

Liilia Raimets: kuidas juhatus on maandanud ürituste läbiviimisega seonduvad maksuriskid? 

Viktor Muuli: jah, oleme riske maandanud. 

Konsultant Kaidi Randpõld annab ülevaate projektidest, mis 2010. aastal TASist rahastuse 

saanud. 

Väino Kivirüüt: kuidas pääseb projektidele ligi see, kes pole hindamiskomisjonis ega 

tegevmeeskonnas?  

Kaidi Randpõld: sellised isikud projektidele ligi ei pääse. Ei oska kommenteerida. 

Priit Lomp: TASilt on ka Tartu Linnavalitsus toetust saanud, millest tulenevalt selles suunas 

tegevused? Maakoolide õpilaste toomine projekti raames maalt linna – kas me sellise 

tegevuse rahastamisega ei maksa linnale peale, et noored maalt linna meelitada? 

Kaidi Randpõld: selle projekti tegevused olid suunatud maanoortele. 

3. 2010.a eelarve täitmise ülevaade. 

Kristiina Liimand annab ülevaate eelarve täitmisest. 

Liilia Raimets: 2009.a raamatupidamises on kajastamata jäetud 694 383 krooni suurune 

kohustus, mis kanti 2009.a TASi arveldusarvele ettemaksuna Rahandusministeeriumi poolt. 

Miks juhtkond otsustas bilansikuupäeva seisuga kohustuse tasaarveldada laekumata vahendite 

arvelt, kuigi tasaarvelduskokkulepe Rahandusministeeriumiga puudus ja reaalne kohustus pidi 

jääma bilansikuupäevaga üles? Kuidas kirjeldati 2010.a laekunud raha 2009.a tehtud kulutuste 

eest, kui registris sellist kohustust reaalselt ei kajastatud? Milline kanne tehakse registris, kui 

tasaarveldatakse 2009.a tasumata kohustus, kui register seda ei kajasta? Kas tänaseks on 

tasaarvestustehing tehtud? Eelarve täitmisest nähtub, et laenukohustust ei suudeta tagasi 

maksta lepingus kokkulepitud kuupäevaks. Mis on tinginud sellise olukorra? 

Viktor Muuli: meie ei tegele raamatupidamisega hetkel, usun, et meie raamatupidaja on kõik 

korrektselt vormistanud. Küsimused on suunatud meie raamatupidajale, neid asju saab temalt 

küsida ja Sulle edastada. 

Kristiina Liimand: 2010. aastal on eelarve kasvanud, deklaratsioonid on mahukad, PRIA 

menetleb kaua. Jah, tehtud on PRIAle avaldus tasaarvelduseks novembris esitatud 

kuludeklaratsiooni arvelt. Hetkel PRIA tagasisidet veel ei ole. 

Liilia Raimets: oma projekte on ellu viidud ligi poole miljoni krooni eest, eelarve täitmise 

aruanne seda kulu ei kajasta? 

Kristiina Liimand: prognoositav ja täidetud omaosalus on eelarve täitmise aruandes näidatud. 



 
Liilia Raimets: mis kuluartikli all on kajastatud advokaadibüroole makstud teenus? Millise 

kuluartikli all töövaidluskomisjoni poolt määratud hüvitis töötajale ja temale välja mõistetud 

lõpparve? 

Kristiina Liimand: koondamishüvitis on kajastatud personalikulude all. 

Liilia Raimets: personali sõidukulud on 0 krooni, millisel real on need kulud kajastatud? 

Kristiina Liimand: PRIA palus need kulud ümber tõsta sõidukulude reale. 

4. 2011.a rakenduskava tutvustamine. 

Kristiina Liimand tutvustas 2011.a rakenduskava eelarvet ja tegevusi. Küsimusi ei esitatud. 

5. 2011.a eelarve vastuvõtmine. 

1. Liikme- ja sisseastumismaksu määra kehtestamine 2011.a ja selle tasumise kord. 

Küsimus: kas liikmemaks tuleb tasuda korraga? Aivar Aleksejevilt ettepanek tasuda 

liikmemaks kahes osas. 

Väino Kivirüüt: kas Tartumaalt on oodata  veel KOVe liituma, et räägime KOVide 

sisseastumismaksust? 

Viktor Muuli: TASiga piirnevad KOVid on kõik liitunud mingi LEADER-tegevusgrupiga. 

Teoreetiliselt on olemas võimalus, et KOV lahkub ühest tegevusgrupist ja liitub teise 

tegevusgrupiga. 

Priit Lomp: kas ettevõtetel ja MTÜdel on ka sisseastumismaks? 

Viktor Muuli: ei. 

Otsustati: (poolt 42, vastu ja erapooletuid ei ole) 

1. Kinnitada kohaliku omavalitsuse sisseastumismaksuks 0,48 eurot piirkonda 

registreeritud ühe elaniku kohta. 

2. Kinnitada kohaliku omavalitsuse liikmemaksuks 0,58 eurot piirkonda registreeritud 

ühe elaniku kohta. 

3. Elanike arvestuse aluseks võtta rahvastikuregistri 01.01.2010 a andmed. 

4. Kinnitada ettevõtja liikmemaksuks 48 eurot. 

5. Kinnitada mittetulundusühingute ja sihtasutuste liikmemaksuks 24 eurot. 

6. Määrata liikmemaksu tasumise tähtajaks 31.03.2011.a ja 30.06 2011.a. 

7. Uutelt liikmetelt võetakse liikmemaksu proportsionaalselt liikmeks oldud ajaga. 

 

 



 
2. Juhatuse liikme tasude määramine 2011.a. 

Väino Kivirüüt: kui juhatuse koosolekud toimuvad 2x kuus, kas siis see summa 2x? Kas see 

summa on bruto? 

Viktor Muuli: eelarve on tehtud arvestusega, et juhatuse koosolekud toimuvad 1x kuus. Jah, 

summa on bruto. 

Otsustati: (poolt 40, vastu ja erapooletuid ei ole) kinnitada juhatuse liikmete tasuks (bruto) 

2011. aastal: 

a) juhatuse esimehele 256 eurot kuus; 

b) juhatuse aseesimehele 128 eurot kuus; 

c) juhatuse liikmele 42 eurot kuus, juhatuse koosolekul osalemise eest. 

 

3. Juhatusele volituste andmine eelarve piires kulukirjete muutmiseks 2011.a 10% ulatuses. 

Aivar Aleksejev: millised ümbertõstmised on seni toimunud? 

Kristiina Liimand: sõidukulud, koolitused. Koolituste rida läks suuremaks strateegia 

uuendamise protsessi tõttu, mida algselt ei kavandatud nii laialdaselt. 

Küsimus: kas kogemus pole nii suur, et enam poleks vaja seda 10%? 

Priit Lomp: ei seoks volituste andmist usaldusega. Terve eelarve piires on see summa pool 

miljonit, kas on vajalik? 

Viktor Muuli: ka vallavanem ei tohi muuta eelarvet ilma volikogu nõusolekuta. 

Erlend Sild: mis on TASi eesmärk: kas järgida eelarvet või viia oma tegevusi ellu? Pärast 

antakse aru selle tegevuse kohta. 

Väino Kivirüüt: eelarve on selleks, et seda täita, ei tohi selle piires mängida. 

Priit Lomp: rohkem kui 10% oleme reservfondi määranud. Eeldan omavalitsusjuhina sama 

distsipliini, mis minu asutuse sees. Rohkem vaja põhjendada üldkoosolekule oma otsuseid ja 

tegevusi. 

Viktor Muuli: reservfondis on abikõlbmatud kulud.  

Lille Reissar: kas abikõlbmatud kulud on eraldi rida? 

Viktor Muuli: see moodustub liikmemaksudest – omafinantseering, tegevused väljaspool 

rakenduskava. Reservi saab kasutada ka abikõlblike kulude jaoks. 

Otsustati: (poolt 26, vastu 10, erapooletuid 4) lubada juhatusel muuta 2011.a eelarve piires 

kulukirjeid kuni 10% ulatuses. 

 



 
4. 2010.a eelarve sildfinantseerimise laenulepingu pikendamine kuni 30.04.2011 summas kuni 

108 650 EUR.  

 

Kristiina Liimand annab ülevaate. 

Liilia Raimets: laenuleping lõpeb, miks jääk on üles jäänud? 

Kristiina Liimand: 2010. aasta eelarve maht on 2x suurem võrreldes eelmise aastaga, 

kuludeklaratsioonid on mahukad, PRIAl võtab aega, et neid läbi vaadata. 

Viktor Muuli: Mis juhtub, kui laenulepingut ei pikendata? 

 

Otsustati: (poolt 40, vastu ja erapooletuid ei olnud) pikendada 2010.a rakenduskava 

elluviimiseks makstava toetuse sildfinantseerimiseks SEBist võetud laenu kuni 30.04.2011.a. 

summas kuni 108 650 EUR. 

 

 

5. Laenu võtmine 2011.a planeeritud ja LEADER-meetme jaoks abikõlbulike tegevuste 

läbiviimise sildfinantseerimiseks kuni 159 779 eurot. 

Aivar Aleksejev: kas laenu võtmiseks kuulutatakse hange välja? 

Kristiina Liimand: võtame pakkumised. 

Priit Lomp: pange meile pakkumised ette. Tahame eeltööd, vallad peavad käituma veidi teisti. 

Kristiina Liimand: pakkumised saab kättesaadavaks teha. 

Erlend Sild: näidata pakkumisi järgmisel üldkoosolekul. 

Otsustati: (poolt 40, vastu ja erapooletuid ei olnud) võtta laenu 2011.a rakenduskava 

elluviimiseks makstava toetuse sildfinantseerimiseks kuni 159 779 eurot. 

 

Kristiina Liimand annab ülevaate 2011.a eelarvest. 

Väino Kivirüüt: abikõlbmatud kulud – teenuse sisseostmine 200 000 krooni – mis raha see 

on? Kas omavalitsuste liiduga on seda arutatud? 

Kristiina Liimand: kui teha suuremaid valdade ühisosa projekte nt INTERREGi, siis TAS 

võiks korraldada nende projektide kirjutamist ja juhtimist.  

Liilia Raimets: kahes erinevas seletuskirjas on personalisummad erinevad ja kumbki ei ühti 

rakenduskavas näidatuga. Miks? Kas raamatupidamise teenus ostetakse sisse arvega või on 

tööle võetud töövõtulepinguga töötaja? 

Viktor Muuli: kas Sul on ette näidata, millised need seletuskirjad on? 

Kristiina Liimand: PRIA maksab ka arve alusel. 

Viktor Muuli: kas tahate eelarve vastu võtta või kutsume uuesti üldkoosoleku kokku? 



 
Väino Kivirüüt: tahaks seletust näha. 

Liilia Raimets: võitlesime, et TAS võtaks tööle projektijuhi ühisprojektide koordineerimiseks. 

Praegu see ei toimi. 

Erlend Sild: teenuste sisseostmiseks planeeritud raha ei pea iga hinna eest ära kulutama.  

Kristiina Liimand: tegemist on eelarve prognoosiga, seda raha ei pruugita tingimata ära 

kulutada. 

Priit Lomp: heaks tavaks on, et oleks võimalus võrrelda eelmise aastaga, oleks konkreetsust 

rohkem.  

Viktor Muuli: info oli kodulehel kättesaadav. 

Liilia Raimets: kodulehel oli info üleval halvas formaadis, oleks Excelis olnud, oleks saanud 

võrrelda. 

Ettepanek: tõsta teenuste sisseostmiseks planeeritud kulu reservfondi alla. 

Otsustati: (poolt 39, vastu 1, erapooletuid 2) võtta vastu Tartumaa Arendusseltsi 2011.a 

eelarve (teenuste rida on tõstetud reservfondi): 

1.1. tulud summas 271 567,48 eurot; 

1.2. kulud summas 271 567,48 eurot. 

 

 

6. Juhatuse liikme määramine Vara vallast. 

Vara vallast on tulnud ettepanek määrata juhatuse liikmeks Malle Tomson. 

Viktor Muuli: kas on veel ettepanekuid juhatuse liikmekandidaatide osas? Kas otsustame ühe 

hääletusega endise juhatuse liikme tagasikutsumise ja uue juhatuse liikme valimise? 

Rohkem ettepanekuid pole, otsustatakse ühe hääletusega.  

Väino Kivirüüt: kas juhatuse liige määratakse kolmeks aastaks? 

Viktor Muuli: jah. 

Malle Tomson tutvustab ennast. 

Priit Lomp: kui kaua on Malle Tomson TASi liige? 

Malle Tomson: alates oktoobrist 2010.a. 

 

Otsustati: (poolt 40, vastu ja erapooletuid ei olnud) kutsuda Tartumaa Arendusseltsi 

juhatusest tagasi Aksel Kivi (Vara vald). Valida Tartumaa Arendusseltsi juhatuse liikmeks 

Malle Tomson (Vara vald). 

 
 
 



 
Liilia Raimetsa avaldus 

Liilia Raimets taandab end Aiu Põllumajanduse OÜ esindajana TASis. Avalduse tekst on 

toodud protokolli Lisas 2. 

Aivar Aleksejev: juhatus võiks kaaluda raamatupidamise auditeerimise sisseostmist? 

Viktor Muuli: jah, kaalume. 

 

 

Viktor Muuli                       Kadri Püü 

Koosoleku juhataja                                   Koosoleku protokollija 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


