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TARTUMAA ARENDUSSELTS 

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1 
 
Luunja Kultuurimaja 
25. mai 2012  
Algus 15.00, lõpp 17.50 
 
Koosoleku juhataja: Viktor Muuli  
Koosoleku protokollija: Triin Lääne 
 
Juhatuse esimees Viktor Muuli tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Triin 
Lääne  ning häälte lugejateks Ene Zirk ja Ene Runno.  
Kõik poolt. 
 
Üldkoosolekust osavõtjate ja volitatud esindajate nimekiri on toodud protokolli lisas 1. 
 
Üldkoosoleku päevakord: 
1. TASi 2011.a majandusaasta aruande kinnitamine. 
2. Ülevaade TASi 2012.a esimese viie kuu tegevuskava ja nelja kuu eelarve täitmisest. 
3. TASi 2012.a rakenduskava ja eelarve muutmine. 
4. Ülevaade TASi tegevuskavast 2012.a lõpuni. 
5. Liitumine MTÜ-ga Eesti Leader Liit. 
6. TASi juhatuse liikmete valimine Alatskivi, Konguta, Laeva, Meeksi, Nõo, Puhja, Tartu 
ja Ülenurme valdadest. 
7. Info. 
 
1. TASi 2011.a majandusaasta aruande kinnitamine. 
Kristiina Liimand loeb ette vandeaudiitori aruande kokkuvõtte. Revisjonikomisjoni akti 
loeb ette revisjonikomisjoni liige Lea Lüpsik. 
 
OTSUSTATI (poolt 49, vastu ei ole, erapooletuid 1): kinnitada Tartumaa Arendusseltsi 
2011. a. majandusaasta aruanne.  
  
2. Ülevaade TASi 2012.a esimese viie kuu tegevuskava ja nelja kuu eelarve 
täitmisest. 
Kristiina Liimand annab ülevaate TASi 2012.a esimese viie kuu tegevuskava ja nelja kuu 
eelarve täitmisest. 
15.44 saabub Lille Reissaar.  
 
Eiko Keeman: kas TASil on plaanis oma taotlusvorm e-PRIAga ühendada? Olen ise 
seotud e-PRIA arendamisega, seetõttu uurin. 
Viktor Muuli: me käisime eelmisel nädalal PRIA-ga vestlemas ja me mõlemad PRIA-ga 
soovime, et see nii oleks. Hetkel on selle arendamine aga pigem PRIA protsesside taga. 
Samuti ei oska me hetkel hinnata ka kulu, mis selle arendamisega kaasneb. Aga kui see 
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teema meil mingi hetk päevakorda tuleb, siis teame, kelle poole pöörduda.  
 
3. TASi 2012.a rakenduskava ja eelarve muutmine. 
OTSUSTATI (poolt 47, vastu ja erapooletuid ei ole): 

1. Suurendada Tartumaa Arendusseltsi 2012. a rakenduskava ja eelarve kulusid 
summaarselt mahus 7000 eurot, sealhulgas suurendada rakenduskava ja eelarve 
ridu järgmiselt: 
1.1. sõidukulud 1800 eurot; 
1.2. veebilehe arendamine 3000 eurot; 
1.3. rahvusvahelise konverentsi korraldamine 2000 eurot;  
1.4. mootorsõiduki liisimine 200 eurot. 

2. Muudatuste rahastamiseks kasutada rakenduskava 2011.a. ülejääki ja Leader 
rahastuse esimese perioodi ülejääki.  

 
Viktor Muuli tõstatab küsimuse valdadele omafinantseeringute fondi loomiseks. 
Vahur Jaakma: me ei saa eristada, et osad saavad ja teised mitte, see on ebavõrdne 
kohtlemine. Kes selle kinni maksab? 
Viktor Muuli: see oleks liikmemaksurahadest.  
Aivar Soop: selline võimalus võiks siiski olla, ei pea ju tingimata rakendama. Taotlejatel 
erinevad rahalised võimalused. Juhatus võiks selle teemaga tegeleda.  
Viktor Muuli: kas üldkoosolek peab oluliseks, et sellega tegeleda?  
Üldkoosolek teeb juhatusele ettepaneku selle küsimusega tegelemiseks. 
 
4. Ülevaade TASi tegevuskavast 2012.a lõpuni. 
Kristiina Liimand annab ülevaate TASi tegevuskavast 2012.a lõpuni. 
 
5. Liitumine MTÜ-ga Eesti Leader Liit.  
Kristiina Liimand selgitab MTÜ Eesti Leader Liidu olemust ja vajadust. 
  
Väino Kivirüüt: milliseid eesmärke liiduga rohkem täita saaks? Kõiki ju täidame 
praegugi. 
Kristiina Liimand: see annaks meile võimsuse paremini kaasa rääkida ja koos enda eest 
seista, mitte et igaüks eraldi läheb. 
Lille Reissaar: kes sinna liitu praegu kuuluvad? 
Kristiina Liimand: Võru, Valga, Põlva, Tallinna ja Läänemaa tegevusgrupid. 
Urve Kaasik: kes seal nimeliselt tegutsevad? 
Kristiina Liimand: Deiw Rahumägi, Anneli Viitkin. 
Aivar Aleksejev: kas selle liitumisega on nüüd nii kiire? Las Deiw tuleb ja räägib meile 
ikkagi sellest. Teen ettepaneku selle arutelu edasi lükata. 
Viktor Muuli teeb ettepaneku muuta päevakorrapunkti. Seega otsustab üldkoosolek, kas 
liituda MTÜ Eesti Leader Liiduga või lükata otsustamine edasi. 
 
Viktor Muuli küsimus üldkoosolekule: kes on selle poolt, et liituda MTÜga Eesti Leader 
Liit? Hääletamine (poolt 12, vastu ja erapooletuid ei hääletatud). 
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OTSUSTATI: praegu mitte liituda MTÜ-ga Eesti Leader Liit.  
Viktor Muuli küsimus üldkoosolekule: kes on selle poolt, et lükata MTÜ-ga Eesti Leader 
Liit liitumise otsustamine edasi? 
OTSUSTATI (poolt 37, vastu ja erapooletuid ei ole): lükata MTÜ-ga Eesti Leader Liit 
liitumise otsustamine edasi. 
 
Külli Park ja Airi Park saabuvad 16.25. 
Noored teevad ülevaate Noortefondi tegevustest. 
 
6. TASi juhatuse liikmete valimine Alatskivi, Konguta, Laeva, Meeksi, Nõo, Puhja, 
Tartu ja Ülenurme valdadest. 
 
Nõo vallast on välja pakutud kaks juhatuse liikme kandidaati: Lembit Toru ja Esta 
Tamm. Juhatuse liikme kandidaatidel on võimalus ennast tutvustada. Nõo valla juhatuse 
liikme kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi salajane hääletamine. Hääletuse 
tulemusel kogub Lembit Toru 21 ja Esta Tamm 28 poolthäält. 
 
OTSUSTATI (poolt 41, vastu ei ole, erapooletuid 2):  
1. Valida Tartumaa Arendusseltsi juhatuse liikmeteks: 

1.1. Ene Zirk (Alatskivi vald); 
1.2. Reelika Viljamaa (Konguta vald); 
1.3. Marek Bamberg (Laeva vald);  
1.4. Tea Tenson (Meeksi vald); 
1.5. Esta Tamm (Nõo vald); 
1.6. Peeter Sibul (Puhja vald); 
1.7. Tõnu Väljan (Ülenurme vald); 
1.8. Aivar Soop (Tartu vald). 

 
7. Info. 
 
7.1. Külli Pann tutvustab konkurssi Tartumaa aasta küla 2012, mille korraldab Kodukant 
Tartumaa koostöös Tartu Maavalitsusega. Kandidaate saab esitada 11. juunini. 21. juunil 
toimub Rahinges Tartumaa külade päev, kus küladel on võimalik ennast komisjonile 
tutvustada. Tartumaa aasta küla 2012 selgub novembris kodanikuühiskonna päeval. 
	  
7.2. Madis Masing tutvustab üldkoosolekule uuenduslikku kogukonnatelgi mudelit.   
 
 
Viktor Muuli         Triin Lääne 
Üldkoosoleku juhataja                                                                    Protokollija   
 


