
 

 1 

TARTUMAA ARENDUSSELTS 
 JUHATUSE	  KOOSOLEKU	  PROTOKOLL	  

 
Tartu, Vaksali 17A        24.07.2012 
Algus kell 16.00 ja lõpp kell 18:00 
 
Koosoleku juhataja: Kairi Kell 
Protokollija: Kristiina Liimand 
 
Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: (registreerimise leht protokolli lisa 1) Kairi Kell, Ingvar 
Tšižikov, Peeter Sibul, Malle Tomson, Aivar Soop, Tõnu Väljan, Nikolai Männik, Viktor Muuli, 
Marek Bamberg, Ene Zirk, tegevjuht Kristiina Liimand ja konsultant Ene Reedi.  
 
Koosoleku päevakord: 
1. Noortefondi 2010 ja 2011 aasta jääkide kasutamine 
 
2. Maitsev Lõuna-Eesti avaldus 
 
3. Taotlusvormi muudatused 
 
4. Taotluskorra muudatused 
 
5. Iirimaa õppereisil osalejate kinnitamine 
 
6. Venemaa õppereisil osalejate kinnitamine 
 
7. Lähetused: Kaja Allilender juuli - Saksamaa õppereis; Kristiina Liimand, Ene Reedi ja Peeter 
Sibul august - Venemaa õppereis; september - Holland seoses “National Geographicu projektiga. 
 
8. “National Geographicu” projekti arengust ning põhuprojekti tutvustus. 
 
9. Info 
 
 
1. Noortefondi 2010 ja 2011 aasta jääkide kasutamine 
Aluseks Tartumaa Noortekogu avaldus jääkide kasutamise kohta. 
OTSUS: rahuldada Tartumaa Noortekogu avaldus (22.07.2012) ning lubada kasutada 2010 ja 2011. 
aasta halduskulude jääke halduskuludeks ja projektijääke taotlusvoorude lisarahastuseks aastal 2012. 
Konsensuslikult kõik nõus. 
 
2. Maitsev Lõuna-Eesti avaldus (23.07.2012) projekti viitenumbriga 430010782540 tegevuste 
muutmiseks. 
OTSUS: rahuldada MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti avaldus (23.07.2012) ning lubada asendada 
tegevused kaubamärgi registreerimine ja videoklippide tegemine tegevusega kokasaates “Lusikas” 
esitatavate saatelõikudega. Hääletamise tulemus: kõik 10 poolt. 
 
3. Taotlusvormi muudatused 
Arutelu taotlusvormi muudatuste üle. Esitati nii poolt kui vastu argumente taotlusvormi muutmiseks. 
Valdavalt leiti, et muudatused on vajalikud, kuid nende tellimine sõltub programmeerimise hinnast. 
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Seire osas leiti, et seiret on meil vajadus ja kohustus teha ning pooldati seire süsteemi arendamist. 
Seire süsteemi arendamine on kokku lepitud 2012.a tegevuskavas ja eelarves. 
OTSUS: võtta hinnapakkumine kõigi taotlusvormi muudatuste kohta. 
 
4. Taotluskorra muudatused 
Ene Reedi kirjeldas muudatuste aluseks olnud põhimõtteid, millest muutuste sisseviimisel lähtuti. 
Tehtud on väga väikesemahulised muudatused, mis on peamiselt tehnilist laadi. Taotluskord on 
toodud protokolli lisas 2. 
OTSUS: kinnitada muudetud taotluskord. Hääletamine: kõik 10 poolt. 
 
5. Iirimaa õppereisil osalejate kinnitamine 
OTSUS: kinnitada Iirimaa õppereisil osalejate nimekiri, 11 osalejat. Konsensuslikult kõik nõus. 
 
6. Venemaa õppereisil osalejate kinnitamine 
Info teadmiseks võetud, nimekiri täpsustub ja kinnitatakse järgmisel juhatuse koosolekul. 
 
7. Lähetused: Kaja Allilender juuli - Saksamaa õppereis; Kristiina Liimand, Ene Reedi ja Peeter 
Sibul august - Venemaa õppereis; september - Holland seoses “National Geographicu projektiga  
OTSUS: kinnitada Kaja Allilenderi lähetus Saksamaale 01.-06.07.2012 ja maksta päevaraha 32.- 
eurot päevas. Kinnitada Kristiina Liimandi, Ene Reedi ja Peeter Sibula lähetus Venemaa õppereisile 
22.-24.08.2012, katta õppereisiga seonduvad kulud ja maksta päevaraha 32.- eurot päevas. Hollandi 
lähetuse kuupäevad ei ole veel kindlad, seetõttu lähetust sellel juhatuse koosolekul kinnitada ei saa.  
 
8. National Geographicu projekti arengust ning põhuprojekti tutvustus. 
 
Kristiina andis ülevaate projekti arengutest. Hetkel juba olemas kokkulepped Lõuna-Eesti 
tegevusgruppidega, et nad on huvilised osalema ja ka rahaliselt panustama. Samuti on olemas 
kokkulepe Eesti National Geographicuga projektis osalemise osas. Tegemist on Lõuna-Eesti 
turundusprojektiga, kuhu on plaanis kaasata ka Tartu linn. Projekti eesmärgid üldiselt: tugevdada 
piirkonna identiteeti; tuua piirkonnale tuntust ja külastajaid; tuua tuntust rahvusvaheliselt (reklaam 
Hollandi sihtturule). Projekti tegevused: turismimarsruudi loomine; national geographicu kollaste 
raamide paigaldamine väljavalitud kohtadesse Lõuna-Eestis; artiklite ilmumine Eesti NGs ja 
Hollandi NGs Lõuna-Eesti kohta; Lõuna-Eesti foto- ja videokonkurss. Septembris on planeeritud 
külastada projekti marsruuti Hollandis. 
 
Kairi tutvustas põhuprojekti koostöös soomlastega. Tegemist on põhu koristuse, põhk kui 
kütteallikas ning põhuehituse propageerimise projektiga. Rahvusvahelistest tegevustest on plaanis 
koolitus nii Eestis kui ka Soomes. Soov on teha koostööd Maaülikooli antud teemavaldkonna 
teaduritega  
 
Juhatuse seisukoht oli projektidega edasi töötada. 
 
9. Info 
Küsimus Aivar Soopilt: juhatuse aseesimehe valimine. Kuidas on planeeritud? Kairi tegi ettepaneku, 
et saadab kirja juhatuse liikmetele. Teine küsimus: kui pikaks ajaks valisime juhatuse esimehe? 
Täiendame protokollilist otsust (03.07.2012), et kolmeks aastaks.  
 
Järgmine juhatuse koosolek on planeeritud 07. augustiks. Hetkel on kindlad punktid, mis vajavad 
otsustamist: taotlusvormi muudatuste kinnitamine ja Venemaa õppereisi nimekirja kinnitamine. 
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Võimalusel teeme e-hääletuse ja kui e-hääletus ei õnnestu, siis tuleme kokku.  
 

 
 
Koosoleku juhataja 
Kairi Kell 
       Protokollija 
       Kristiina Liimand 


