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TARTUMAA ARENDUSSELTS 
 JUHATUSE	  KOOSOLEKU	  PROTOKOLL	  

 
Tartu, Vaksali 17A        18.09.2012 
Algus kell 16.00 ja lõpp kell 17:45 
 
Koosoleku juhataja: Kairi Kell 
Protokollija: Kristiina Liimand 
 
Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: (registreerimise leht protokolli lisa 1) Ene Runno, Tõnu 
Väljan, Nikolai Männik, Tea Tenson, Aivar Soop, Kairi Kell, Peeter Sibul, Malle Tomson, Reelika 
Viljamaa ja tegevjuht Kristiina Liimand.  
 
 
PÄEVAKAVA 
1. Taotlusvooru summade kinnitamine 
2. OÜ Ecoberry avaldus toetuse tähtaja pikendamiseks 
3. OÜ Foodest Baltic avaldus toetuse tähtaja pikendamiseks  
4. Iirimaa õppereisi (02.10-07.10) lähetuste kinnitamine ja projekti "Innovative village" raames 
Iirimaal seminaril osalejate kinnitamine 
5. Euroopa Komisjoni kutsel konverentsil "Open days" (09.10-11.10) esinemine LINC 2012 
ettekandega. Kristiina Liimand lähetuse kinnitamine 
6. TAS rakenduskava 2013 
7. Hindamiskomisjoni koolituse arutelu 
8. Info - National Geographicu projekt, põhuprojekt 
 
1. Taotlusvooru summade kinnitamine 
OTSUS: kinnitada täiendavad rahalised vahendid meetmetes kasutamata jäänud summades (Lisa 2). 
Otsus konsensuslik. 
 
2. OÜ Ecoberry avaldus toetuse tähtaja pikendamiseks 
Küsida projekti kohta ülevaade ja Tõnu Väljan käib kohapeal tutvumas projekti hetkeseisuga. 
Arutelu, kuidas peaks edaspidi lahendama taolise olukorra. Kas peaks käima kohapeal vaatamas? 
Ettepanek: et taotleja teeb kirjaliku ülevaate, mis on tehtud, mis pooleli ning millal kavatsetakse 
projektitegevused lõpuni viia. 
 
3. OÜ Foodest Baltic avaldus toetuse tähtaja pikendamiseks  
Küsida projekti kohta ülevaade ja Nikolai Männik käib kohapeal tutvumas projekti hetkeseisuga. 
OTSUS: Avaldused võetakse uuesti arutellu järgmisel juhatuse koosolekul. 
 
4. Iirimaa õppereisi (02.10-07.10) lähetuste kinnitamine ja projekti "Innovative village" raames 
Iirimaal seminaril osalejate kinnitamine. 
Otsustati, et juhatus teeb 05.10 pärastlõunal visiidi Belfasti. 
OTSUS: kinnitada Iirimaa õppereisil osalejate nimekiri (Lisa 3). Iirimaa õppereisil 02.-07.10.2012 
maksta juhatuse liikmetele päevaraha 20 eurot päevas ja tegevmeeskonna liikmetele 32 eurot päevas 
6 päeva eest. 
 
5. Euroopa Komisjoni kutsel konverentsil "Open Days" (09.10-11.10) esinemine LINC 2012 
ettekandega. Kristiina Liimandi lähetuse kinnitamine.  
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OTSUS: kinnitada Kristiina Liimandi lähetus Brüsselisse 09.-11.10.2012 ja maksta päevaraha 32 
eurot päevas 3 päeva eest. 
 
6. TAS rakenduskava 2013. 
Juhatus tutvus rakenduskavaga. Kristiina andis täpsema ülevaate Peipsimaa koordinaatori töötasu 
moodustumise kohta. Muudatusi rakenduskavasse ei tehtud. Juhatus tegi ettepaneku teiste Peipsimaa 
tegevusgruppidega kooskõlastada Kaja Allilenderi bruto töötasu suuruseks 915.- eurot kuus. 
 
7. Hindamiskomisjoni koolituse arutelu. 
Tutvuti väljapakutud programmiga. Arutelu. 
OTSUS: mitte korraldada hindamiskomisjoni koolitust sel aastal.  
Leiti siiski, et edaspidi on koolituse korraldamine kindlasti vajalik. 
 
8. Info - National Geographicu projekt, põhuprojekt. 
Kristiina tegi lühitutvustuse National Geographicu projekti hetkeseisu ja Hollandis toimunud 
arutelude kohta. Kairi tegi lühikese ülevaate põhuprojekti hetkeseisust. 
 
 
Järgmine juhatuse koosolek toimub 16. oktoobril 2012. 
 
 
 
Koosoleku juhataja 
Kairi Kell 
       Protokollija 
       Kristiina Liimand 


