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TARTUMAA ARENDUSSELTS 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

Vaksali 17A, Tartu 

       

11.02.2019 
 

Koosoleku juhataja: Liis Lainemäe 

Protokollija: Heili Petkin 

 

Osalesid juhatuse liikmed: Kairi Kell, Liis Lainemäe, Priit Lomp (osales Skype kaudu), Gea Järvela, 

Mikk Järv, Priit Värv, Jarno Laur ja tegevtöötajad Kristiina Tammets, Ene Reedi ja Heili Petkin. 

 

Juhatuse koosoleku päevakord: 

 

1. Ülevaade TASi tegevustest – Crowdfunding projekti arengud, lennujaamade projekti 

koostöökohtumine, taotlusvormi muudatused, jms; 

2. Peipsimaa tegevuste tutvustus, Peipsi järvefestivali tutvustus (Kadi Ploom); 

3. TASi strateegia täiendusettepanekute ülevaatamine; 

4. TASi üldkoosoleku päevakorra kinnitamine: 

4.1. Tartumaa Arendusseltsi uuendatud strateegia kinnitamine; 

4.2. Tartumaa Arendusseltsi siseriikliku koostööprojekti “Peipsi järvefestival” kinnitamine; 

4.3. Info 2019.a tegevuste kohta; 

5. Noorte väikeprojektide töökordade heaks kiitmine ja TASi esindaja nimetamine 

hindamiskomisjoni; 

6. Kristiina Tammetsa lähetuse kinnitamine Moldova 12.-15.03.2019 seoses Moldova 

tegevusgruppide taotlusvoorude ettevalmistamisega; 

7. 2019.a sügiseste taotlusvoorude toimumise arutelu; 

8. Info 

8.1. TASi sündmuste ja välisreiside kalender 2019, juhatuse liikmete osalemine; 

8.2. Juhatuse kohtumised seoses suurprojektide taotlusvooru ja taotlemistingimuste 

ettevalmistamisega. 

 

1. Ülevaade TASi tegevustest  

Lennujaamade võrgustiku projekti koostöökohtumised toimuvad aktiivselt ja paika on pandud 

projekti esialgne kontseptsioon. Esimene kohtumine rahvusvaheliste partneritega on planeeritud 

Tartus 19.-21. märtsil. Hetkel käib aktiivne välispartnerite kaasamine ja läbirääkimised. Partnerite 

liitumine jääb ilmselt avatuks kuni selle aasta lõpuni. 

Tegevmeeskond tegeleb TASi taotlusvormi eelarve lihtsustamisega. Taotlusvormi lihtsustamine 

mahub eelarves ettenähtud summa sisse. 

TASi uus konsultant-projektijuht Ene Reedi käis Crowdfundingu projekti kohtumisel Austrias, kus 

jõuti aruteluga juba detailse tegevuskavani. Ene annab lühikese ülevaate projekti kohtumisest, 

tegevustest ja eelarvest. Järgmiseks sammuks on läbirääkimised potentsiaalsete Eesti partrneritega 

(COOP – toetab maaelu arendamist ja omab kauplusteketi kaudu head ligipääsu meie sihtgrupile. 

Hooandja – omab vastavaid kogemusi ja platvormi). TAS planeerib antud projekti esitada juunis 

toimuvale üldkoosolekule. 

 

2. Peipsimaa tegevuste tutvustus, Peipsi järvefestivali tutvustus 

Kadi Ploom annab ülevaate Peipsimaa ajaloost ja tegevustest. Tehtud on erinevaid turundus- ja 

arendustegevusi, koolitusi, statistiliste andmete analüüse, seminare ja konverentse, trükiseid, 
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infokaarte, sündmuste kalendreid, kampaaniaid, osavõtmisi messidest, pressi- ja koolitusreise ning 3 

aastat järvefestivali. 

Peipsimaa arengustrateegia avalikustati 2018.a lõpus ja peatselt läheb see volikogudesse 

kinnitamisele. 

Käimas on projekt „Peipsimaa innovaatilised nutikad pingid“, mille läbi on planeeritud igasse 

Peipsimaa piirkonna KOVi kaks pinki. Antud projekti taotleja on Peipsimaa Turism ning KOVid 

tasuvad omafinantseeringu osa. 

 

Kadi tutvustab ka Peipsi järvefestivali 2019-2020 projekti. Eelarve on võrreldes varasemate aastatega  

kallinenud 3000 euro võrra, mille põhjuseks on helitehnika rent ja päevajuhi kulud.  

Juhatuse seisukoht on, et festival peab tulevikus muutuma olulisel määral isemajandavaks. Selle 

jaoks annab juhatus ka mitmeid ideid: 

• leida koostööpartnereid Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning selle kaudu tuua festivalile 

juurde lisaväärtust; 

• kaaluda tuleks festivalipileti kehtestamist, samuti leida võimalusi erasektori rahaliseks 

panustamiseks; 

• välisturunduse osas vaadata Saksamaa poole, kes on väga huvitatud siseveekogudega seotud 

koostöövõimalustest; 

• infot festivali kohta levitada sadamate kontaktide hulgas – sadamakapten saadab alati info 

edasi kõigile sadamas olevatele alustele. 

 

Tõstatus taaskord küsimus Peipsimaa Turismi ja KTG-de edaspidise koostöö kohta. Peipsimaa 

terviklik arendamine ja turundus on ellu kutsutud kohalike tegevusgruppide poolt ning ligi 10 aastat 

valdaval määral erinevate LEADER koostööprojektide kaudu toetatud. Samas on Peipsimaa 

Koostööfoorumi roll hakanud vähenema ja suurema rolli on võtnud Peipsimaa Turism. On tekkinud 

küsimus, kas Peipsimaa on täna pigem sarnane piirkonna teiste iseseisvate võrgustikega (Maitsev 

Lõuna-Eesti, Elva puhkepiirkond, jne) või on Peipsimaa ikkagi LEADER tegevusgruppidega otseselt 

seotud koostöövõrgustik nagu seda on näiteks kollased aknad? Projektitoetuste osas on oluline 

tagada võrgustike võrdne kohtlemine, seetõttu ongi oluline omada ühist seisukohta, kas Peipsimaa 

Turismi projektid on pigem iseseisva võrgustiku projektid või LEADER tegevusgruppidega otseselt 

seotud koostöövõrgustiku projektid. 

 

3. TASi strateegia täiendusettepanekute ülevaatamine 

Ei laekunud ühtegi täiendusettepanekut.  

TASi tegevmeeskond tegi ettepaneku toetuste eelarve jaotuse kohta. 2019.a tavapärasele 

kevadvoorule lisaks võiks toimuda ka suurprojektide voor 2019.a sügisel ning selle 

programmperioodi viimane taotlusvoor võiks toimuda 2020.a alguses. TAS esitab antud ettepaneku 

üldkoosolekule koos uuendatud strateegiaga. 

 

4. TASi üldkoosoleku päevakorra kinnitamine 

4.1. Tartumaa Arendusseltsi uuendatud strateegia kinnitamine; 

4.2. Tartumaa Arendusseltsi siseriikliku koostööprojekti “Peipsi järvefestival” kinnitamine; 

4.3. Info 2019.a tegevuste kohta; 

Peale üldkoosolekut toimub liikmete klubiõhtu nagu juba tavaks on saanud. Seekordsel klubiõhtul 

kuuleme haldusreformi järelmõjudest Tartu linna Tähtvere piirkonnas ja sealsete TASi liikmete 

toimetustest. 

OTSUS: kinnitada üldkoosoleku päevakord ning toimumisaeg 20.02.2019 ja toimumiskohaks 

Ilmatsalu Põhikooli saal. 

6 poolt, Jarno Laur taandab ennast. 
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5. Noorte väikeprojektide töökordade heaks kiitmine ja TASi esindaja nimetamine 

hindamiskomisjoni 

TAS koos partneritega viib läbi noorte väikeprojektide taotlusvoorud ja seejärel esitatakse 

kuludokumendid PRIAsse. Tegemist on Eesti esimese LEADER “umbrella” projektiga, mistõttu on 

nii ministeeriumi kui ka PRIAga väga pikalt antud projekti teemasid ja kulude abikõlblikkuse 

tingimusi arutatud. Kristiina informeerib juhatust võimalikest riskidest ja toob välja, et projekti 

elluviimise käigus võib veelgi üllatusi tulla ja peame olema valmis kiiresti lahendusi otsima. Õpime 

kogemuste kaudu. Varasemalt hindas TASi poolt Noortefondi projekte juhatuse liige Gea Järvela ja 

ta on nõus jätkama ka noortelt noortele väikeprojektide hindamiskomisjonis. 

Koostöös partneritega ja noortega on valminud töökorrad, millega juhatus on tutvunud. 

OTSUS: kiita heaks noorte väikeprojektide hindamise- ja toetuse taotlemise tingimuste töökorrad. 

6 poolt, Mikk Järv taandab ennast.  

OTSUS: nimetada noorte väikeprojektide hindamiskomisjoni TASi esindajaks Gea Järvela. 

6 poolt, Gea Järvela taandab ennast. 

 

6. Kristiina Tammetsa lähetuse kinnitamine Moldova 12.-15.03.2019 seoses Moldova 

tegevusgruppide taotlusvoorude ettevalmistamisega 

Kristiina tegi ettepaneku vähendada päevaraha 30 euroni päeva kohta. 

OTSUS: kinnitada Kristiina Tammetsa lähetus seoses Moldova projektiga 12.-15.03.2019 ja maksta 

päevaraha 30 eurot päeva kohta kokku 4 päeva eest. 

6 poolt. Jarno Laur taandab ennast. 

 

7. 2019.a sügiseste taotlusvoorude toimumise arutelu 

TASi suurprojektide meetme eesmärgiks on toetada avalikuks kasutuseks suunatud projekte, millest 

kasusaajate hulk oleks võimalikult suur. Taotlusvoor võiks toimuda n-ö kaheastmelisena. 

Tutvustamise voor võiks toimuda võimalusel üldkoosolekul juunikuus. Idee on kasutada pitching-

formaati. Peale idee üldkoosolekul presenteerimist esitatakse nõuetekohane taotlus TASile ja 

PRIAle. Üldkoosolek on planeeritud 12.06.2019.a. Suurprojektide taotlusvooru võimalik tähtaeg 

võiks olla 16.09.2019.a. Täpsema suurprojektide esitamise kontseptsiooni väljatöötamiseks lepiti 

kokku juhatuse kohtumine 22. märtsil kell 10.00-12.00 TASi kontoris. Antud koosolekule võiks 

kaasata ka TÜ Ideelabori inimesed (Maret Ahonen, Andres Kuusik),  kellel on kogemused pitching-

meetodi rakendamisega.  

 

8. Info 

8.1. TASi sündmuste ja välisreiside kalender 2019, juhatuse liikmete osalemine. 

Infopäev - 01.03. Innovatsiooni projekti kommunikatsioonikoolitus  - 07.03 ja 05.04. 

Projektide minimess Moldovas septembri lõpus - Jarno osaleb, võimalusel veel keegi juhatusest. 

Lennujaamade projekti kohtumine -  Jarno ja Priit Lomp osalevad, võimalusel veel keegi juhatusest. 

NG kollaste akende projekti Iirimaa õppereis võrgustikele 14.-18.10 - Gea ja Liis osalevad. 

LINC 10 Pärnus - LINCi partnerina (TAS korraldas 2012) võime kaaluda osalemist suurema grupiga 

(tegevmeeskond ja juhatus). 

Innovatsiooni projekti õppereis Hispaaniasse okt/nov 2019 – planeeritud kogu tegevmeeskonnale, 

samuti võimalus kaasta 1-2 juhatuse liiget. Juhatuse liikmetel palume teada anda huvist erinevatel 

sündmustel osaleda. 

 

8.2. Juhatuse kohtumised seoses suurprojektide taotlusvooru ja taotlemistingimuste 

ettevalmistamisega. 
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22. märtsil kell 10.00-12.00 suurprojektide esitamise kontseptsiooni väljatöötamise koosolek TASi 

kontoris. 

12. juunil toimuva üldkoosoleku võimalikud teemad: 

• TASi koostööprojektid - lennujaamade koostööprojekt, kogukonnarahastusplatvormi projekt; 

• TASi majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne; 

• 2019.a rakenduskava muutmine; 

• suurprojektide esitlemine. 

 

 

Koosoleku juhataja: Liis Lainemäe 

 

 

Protokollija: Heili Petkin 

 


