
 
TARTUMAA ARENDUSSELTS 

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2 
 
Raadimõisa hotell 
30. august 2011  
Algus 16.00, lõpp 17.10 
 
Koosoleku juhataja: Viktor Muuli  
Koosoleku protokollija: Triin Lääne 
 
Juhatuse esimees Viktor Muuli tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Triin Lääne  ning 
häälte lugejateks Triinu Akkermann ja Kairi Kell.  
Kõik poolt. 
 
Üldkoosolekust osavõtjate ja volitatud esindajate nimekiri on toodud protokolli lisas 1. 
 
MTÜ Tartumaa Arendusseltsi juhatus oli esitanud üldkoosolekule päevakorra: 
1. Tartumaa Arendusseltsi 2011.a rakenduskava muutmine. 
2. Info: 
2.1. Võlgnike küsimus. 
2.2. Projektide taotlejate täpsustamine. 
 
1. Tartumaa Arendusseltsi 2011.a rakenduskava muutmine. 
Kristiina Liimand tutvustab rakenduskava muudatusettepanekuid. Muudatusettepanekud toodud lisas 2 
ja muudetud rakenduskava lisas 3. 
Lille Reissaar:  Kas veebilehe loomine on kaetud hinnapakkumistega?  
Kristiina Liimand: Jah, võetud on pakkumine vajalike moodulite arendamiseks. 
Kristiina Liimand tutvustab meetmete rakendamise eelarve jäägi jaotust meetmete vahel.  
Urve Kaasik: Miks need projektid on täitmata jäänud?  
Viktor Muuli:  Seal on mitmeid põhjuseid. On projekte, mida taotleja pole realiseerinud (PRIA-sse 
viinud), on taotlusi, mis on olnud osaliselt abikõlbmatud jne. Erinevaid põhjusi on palju.  
Andres Zirk: Kas te ise leiate, et selline protsentuaalne jaotus on põhjendatud?  
Viktor Muuli:  Selline jaotus meetmete vahel iseloomustab üsna proportsionaalselt taotluste  
konkurentsi. Meile tundus selline jagamine mõistlik ja ka strateegias on meil sellised proportsioonid 
paigas.  
 
OTSUSTATI  (poolt 39, vastu ja erapooletuid ei ole): kasutada 2010 rakenduskava ülejääki 
rakenduskava 2011 ridade - üldkulud, veebilehe arendamine ja eksperthinnangud täiendavate, vajalike 
tegevuste rahastamiseks järgmiselt: 

• Suurendada rida ÜLDKULUD 3000.- eurot; 
• Suurendada rida VEEBILEHE LOOMINE 3000.- eurot; 
• Suurendada rida EKSPERTHINNANGUD 4500.- eurot; 

KOKKU: 10 500.- eurot 
Jagada 2009-2010 meetmete rakendamise eelarve jääk summas 97 820.71 meetmete vahel vastavalt 
strateegias toodud eelarve jaotusele järgmiselt: 56% ettevõtluse meede, 32% kogukondade meede ja 
12% noorte meede. Ettevõtluse meetmele lisandub 54 779.60 eurot, kogukondade meetmele  
31 302.63 eurot ja noorte meetmele 11 738.48 eurot. 
 
2. Info: 
2.1. Võlgnike küsimus  
Viktor Muuli selgitab olukorda võlglastega: raamatupidamise andmetel on alates 2010.a 
liikmemaksuvõlglasi 29 ja 2011.a liikmemaksuvõlglasi on 11.  
Juhatus palub üldkoosolekult tagasisidet, kuidas võlglastega käituda. 
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Lembit Toru: Kas kahe nädala jooksul on keegi arveldusarvet vaadanud. Mina tean vähemalt kahte, 
kes on maksnud. Saatke pigem kordusarveid, mitte meeldetuletusi. 
Kristiina Liimand: Seda on ka tehtud.  
Agu Kasetalu: Kas võlgnikud on midagi ka meetmetest taotlenud? Sel juhul mitte rahuldada enne, kui 
on makstud. 
Viktor Muuli: Tartumaa Arendusseltsi liikmetel on teatud kohustused. Esiteks liikmemaksuga 
näitavad liikmed oma huvi ja panust ning teine oluline kohustus on üldkoosolekutel osalemine. Kas 
peame oma liikmeskonnas hoidma organisatsioone, kes ei taha olla meie liikmed? 
Viktor Muuli:  Võlglased ei ole teretulnud TASi poolt toetatavatele üritustele.  
Lille Reissaar: Kas üldkoosolekud ei võiks olla veidi hiljem, kell 16.00 on inimesed veel tööl. 
Maris Aleksašin: Ehk peaks üldkoosolekutega samamoodi tegema, et kui nt viis korda järjest ei ole 
osalenud, siis arvata välja. Pole mõtet nimekirjas hoida nn. surnud liikmeid.  
Urve Kaasik: Kuidas see põhikirjas on reguleeritud? 
Viktor Muuli:  Võlgnevuse puhul võib juhatus liikme välja arvata.  
Taivo Prants: Mis saab vallast, kes on krooniline liikmemaksuvõlglane?  
Viktor Muuli:  Meie krooniline liikmemaksuvõlglane on 2010.a ära maksnud, hetkel on üleval selle 
aasta võlg.  
Viktor Muuli:  Nagu ma aru saan, siis üldkoosolek toetab resoluutsemat lähenemist võlglastele.  
 
2.2. Projektide taotlejate täpsustamine 
Viktor Muuli tutvustab olukorda, mil projektide taotlejatena on abikõlbulikud need organisatsioonid, 
mis tegutsevad Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonnas. Juhatus palub üldkoosolekult tagasisidet, 
kas selline tingimus on piisav ja mõistlik. 
Viktor Muuli:  Ehk tuleks piirata taotlejaid sellega, et nad peavad olema registreeritud meie piirkonda? 
Lille Reissaar: Kas on mingi konkreetne põhjus, mille pärast see probleem tõsteti? 
Viktor Muuli: Üks näide on Tartu linn, kes on meile teinud paar projektitaotlust, mis on suunatud 
maakonna noortele täiendavate tingimuste loomiseks (koolitused, kursused). Siis on küsitud, et miks 
me Tartu linna toetame.  
Taivo Prants: Kuidas taotlustega on, kas neid on rohkem kui meil raha on? Siis oleks ehk mõistlik 
kitsendada.  
Kristiina Liimand: Mitmed suuremad organisatsioonid on registreeritud linnas, nt Tartumaa 
Omavalitsuste Liit, Tartumaa Turism, Maitsev Lõuna-Eesti, Sibulatee ja ka Tartumaa Arendusselts. 
Sel juhul me võtame neilt selle taotlemisvõimaluse ära.  
Maris Aleksašin: Võiks jälgida konkreetselt iga projekti puhul eraldi, kas täidab TASi eesmärke või 
mitte.  
Viktor Muuli:  Nagu ma aru saan, siis enamuse seisukoht on see, et hetkel ei ole praegu kehtivat 
põhimõtet vajalik muuta. 
 
Muu info: 
Viktor Muuli:  Järgmine üldkoosolek on plaanis kokku kutsuda oktoobri lõpus, kuna novembris peame 
esitama järgmise aasta rakenduskava ja siis oleks mõistlik vastu võtta  ka järgmise aasta eelarve.  
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