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TARTUMAA ARENDUSSELTS 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

Nõo Muusikakool, Nõo 

       

12.06.2019 

Koosoleku juhataja: Priit Lomp 

Protokollija: Ene Reedi 

 

 

Osalesid juhatuse liikmed: Liis Lainemäe, Aivar Matt, Mikk Järv, Ain Avi, Priit Lomp, Gea Järvela, 

Priit Värv ja tegevtöötajad Kristiina Tammets ja Ene Reedi. 

 

Juhatuse koosoleku päevakord: 

 

1. 10.04.2019 lõppenud taotlusvooru meetme 3.1. paremusjärjestuse kinnitamine. 

2. Suurprojektide meetmesse esitatavate taotluste kokkuvõtete esitamise tähtaja määramine.   

 

1. 10.04.2019 lõppenud taotlusvooru meetme 3.1. paremusjärjestuse kinnitamine. 

 

TASi hindamiskomisjon esitas 29.05.2019 TASi juhatusele kinnitamiseks 27.03-10.04 taotlusvooru 

paremusjärjestuse. Juhatuse koosolekul 03.06.2019 otsustati mitte kinnitada meetme 3.1 

paremusjärjestus, kuna sooviti tutvuda taotleja poolt esitatud projekti dokumentatsiooniga ning 

langetada lõplik otsus järgmisel juhatuse koosolekul. TASi tegevtöötajad edastasid juhatusele 

meetmesse 3.1 laekunud MTÜ Valguskaabel projektitaotluse info ning hindamiskomisjoni 

dokumendid. 

Juhatus on üksikasjalikult tutvunud hindamiskomisjoni seisukohtadega ning MTÜ Valguskaabel 

poolt esitatud projektitoetuse taotlusega. TASi põhikirja p. 4.2.17.11, arengustrateegia, kohaliku 

tegevusgrupi toetuse ja LEADER-projektitoetuse määruse § 21 lg 4 p 4 alusel kaalus juhatus 

erinevaid asjaolusid ja leidis, et:  

 

projekt on vajalik ja oluline nii kogukonna kui ka maapiirkonna ettevõtluse tugevdamiseks, kuid ei 

vasta TASi strateegias kirjeldatud koostöövõrgustiku definitsioonile ega täida uue koostöövõrgustiku 

loomise eeldusi. Vastavalt TASi strateegiale on koostöövõrgustik vabatahtlikkuse alusel koondunud 

ühiste huvide ja tegevusvaldkonnaga inimeste/organisatsioonide kogum, kus toimub eesmärgipärane 

suhtlemine ja tegevus uue teadmise loomiseks, vastastikuseks õppimiseks, arenguks jne. MTÜ 

Valguskaabel projekt on suunatud lairibavõrgustiku ehk tehnovõrgustiku arendamisele ja projektist 

ei selgu, millist sisulist ja valdkondlikku koostööd edendatakse projekti osapoolte vahel. Seetõttu ei 

saa antud projekti esitada ega rahastada koostöövõrgustiku meetmest. 

 

OTSUS: mitte kinnitada hindamiskomisjoni ettepanekut meetme 3.1 osas ja jätta heaks kiitmata 

MTÜ Valguskaabel projektitoetuse taotlus Tartumaa kiire külainterneti võrgustiku pilootprojekti 

”Rõhu küla lairiba arendamine”.  

6 poolt, 1 taandas. 
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2. Suurprojektide meetmesse esitatavate taotluste kokkuvõtete esitamise tähtaja 

määramine.   

 

TASi sügisesse taotlusvooru, mis on avatud 15.-30.10.2019, saab esitada projektitaotlusi 

suurprojektide ja võrgustike meetmetesse  (meede 3.1, 3.2, 3.3). Enne suurprojektide meetmesse 3.1. 

taotluse esitamist saadab taotleja oma projektiidee lühikokkuvõtte elektroonilisel teel TASile, mis 

lisatakse üldkoosoleku materjalide juurde kõigile tutvumiseks ning üldkoosolekul 25.09.2019 teeb 

taotleja ka lühikese ettekande oma projekti kohta. 

 

OTSUS: kinnitada suurprojektide arendamise meetmesse esitatavate taotluste kokkuvõtete esitamise 

tähtajaks 16.09.2019. Projektide tutvustamine toimub TASi üldkoosolekul 25.09.2019. 

Kõik poolt. 

 

 

 

Koosoleku juhataja: Priit Lomp    

Protokollija: Ene Reedi 

   


