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TARTUMAA ARENDUSSELTS 

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1 

 

 

Ilmatsalu Põhikoolis 

20. veebruar 2019 

Algus 16.00, lõpp 17.30  

 

Koosoleku juhataja: Liis Lainemäe 

Koosoleku protokollija: Heili Petkin 

  

Juhatuse aseesinaine Liis Lainemäe tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks 

Heili Petkin´i ja häältelugejateks Ene Reedi ja Kairi Kell´a. Koosolekut juhatab Liis 

Lainemäe. 

Kõik poolt. 

 

Üldkoosolekust osavõtjate ja volitatud esindajate nimekiri on toodud protokolli lisas 

1. 

 

Üldkoosoleku päevakord:  

1. Tartumaa Arendusseltsi uuendatud strateegia kinnitamine; 

2. Tartumaa Arendusseltsi siseriikliku koostööprojekti “Peipsi järvefestival” 

kinnitamine; 

3. Info 2019.a tegevuste kohta. 

 

Osalevaid liikmeid 35 inimest.  

Päevakorra kinnitamine.  

Kõik poolt. 

 

1. Tartumaa Arendusseltsi uuendatud strateegia kinnitamine 

 

Kristiina Tammets annab ülevaate strateegia uuendamise protsessist ja sisse viidud 

uuendustest. Aastase protsessi käigus viidi läbi erinevad tegevused: 

• vajaduste kaardistamine, ümarlauad valdades; 

• strateegia elluviimise statistiline analüüs; 

• töötoad/arutelud liikmete ning juhatusega; 

• hinnang seni rahastatud ja ellu viidud projektide sisulisele panusele strateegia 

eesmärkidesse ning võimalike kitsaskohtade määratlemine; 

• elektroonilise ideekorje läbiviimine. 

 

Strateegia uuendamise vajadus ilmnes valdade ümarlaudade kokkuvõttest ja strateegia 

vahehindamise analüüsist. Välise eksperdina sai kaasatud Mihkel Laan, kes oli ka 

TASi strateegia koostamise juures. 

Peamised muudatused strateegias: 

• haldusreformist tingitud väliskeskkonna muudatused; 

• uuenduslikkuse/innovaatilisuse mõiste laiendamine; 

• suurprojektide meetme lisamine; 
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• ühisprojektide ja kogukondade jaoks oluliste teemade täiendamine; 

• tehnilised täpsustused. 

 

Tõstatus küsimus koostöö kohta teadusasutustega. TASi liige Eiko Keeman juhib 

tähelepanu toetusmeetmetele (nt ADAPTER, EAS, Archimedes jt), kus taotleja saab 

abi tootearenduseks vajalike tegevuste läbiviimiseks.  

 

TASi juhatus tõi üldkoosolekule arutamiseks ja otsustamiseks toetuste eelarve 

jagunemise aastatel 2019 ja 2020. Hetkel on strateegias välja toodud, et 45% 

projektitoetuste eelarvest otsustatakse aastal 2019. See kujuneb kahe tavapärase 

taotlusvooru ja suurprojektide vooru põhjal. Tõstatati küsimus, kas võiks selle 

programmperioodi viimase eelarvelise vooru teha 2020.a alguses? Sellest tulenevalt 

jääks strateegiasse eelarve jaotus 30% 2019 ja 15% 2020. aastal. Arutati ja 

üldkoosolek leidis, et põhjendatud on viimase eelarvelise taotlusvooru tegemine 

2020.a alguses. Hiljem tulevad veel jääkide voorud. 

 

OTSUS: kinnitada Tartumaa Arendusseltsi uuendatud strateegia aastateks 2015-2022. 

Kinnitada toetuste eelarve jaotus strateegias 2019.a 30% ja 2020.a 15%. 

Lahkus 1 liige, kokku otsustamise hetkel 34 liiget. 

Kõik poolt. 

 

2. Tartumaa Arendusseltsi siseriikliku koostööprojekti “Peipsi 

järvefestival” kinnitamine 

 

Kristiina annab põgusa ülevaate koostööprojektist “Peipsi järvefestival 2019-2020”. 

Seekordne eesmärk on Peipsimaad tutvustada kui paaditurismi piirkonda ja läbi selle 

laiendada erinevaid koostöövõimalusi. Projekti raames toimuvad sadamates 

sündmused ja kohalike toodete laat. 

Koostööprojekti eelarve on kahe aasta peale kokku 75 800 eurot, millest TASi eelarve 

on 20 000 eurot koos omafinantseeringuga. 

OTSUS: kinnitada tegevusgrupi koostööprojekt “Peipsi Järvefestival 2019-2020”. 

Vahendid eraldada Tartumaa Arendusseltsi 2019.a projektitoetuste meetmest 3.1. 

Kõik poolt. 

 

3. Info 2019.a tegevuste kohta. 

Kristiina annab ülevaate TASi tegevmeeskonna 2019.a tegevustest: 

• strateegia uuendamine; 

• taotlusvoorude elluviimine (sh esmakordselt suurprojektide taotlusvooruga 

seonduvad tegevused); 

• koostööprojektide elluviimine (sh TASi piirkonna, siseriiklikud ja 

rahvusvahelised projektid); 

• uute projektide ettevalmistamine; 

• siseriikliku CLLD töögrupi eestvedamine ja ELARDi asepresidentuuriga 

seotud tegevused; 

• LINC 10. juubeliaasta konverentsil osalemine. 

 

Esitatakse küsimus Hooandja platvormi kasutamise kohta ettevalmistamisel oleva 

koostööprojekti “Crowdfunding” raames. Kristiina toob välja, et läbirääkimisi 
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peetakse erinevate partneritega, kelle hulgas on ka Hooandjaga ja Coop Pank AS.  

Kristiina tutvustab liikmetele TASi uut projektijuhti Ene Reedi´t, kes tegeleb antud 

projekti ettevalmistamisega ja annab liikmetele ülevaate projekti arengutest ja 

tulevikust. Projekti eesmärk on teha koostööd rahvusvahelisel tasandil, õppida ja 

vahetada kogemusi teiste partnerriikidega kogukondade ideede rahastamiseks. 

 

 

Liis Lainemäe       Heili Petkin 

Üldkoosoleku juhataja                                                            Protokollija   

 


