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TARTUMAA ARENDUSSELTS 

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2 
 
Asukoht: Vara koolimaja 
Aeg: 23. september 2016, algus 10.00, lõpp 11.30 
Koosoleku juhataja: Priit Lomp 
Koosoleku protokollija: Triin Lääne 
  
Juhatuse aseesimees Priit Lomp tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Triin 
Lääne ja häältelugejateks Heili Petkini ja Kadri Püü. Koosolekut juhatab Priit Lomp. 
Kõik poolt. 
 
Üldkoosolekust osavõtjate ja volitatud esindajate nimekiri on toodud protokolli lisas 
1. 
 
Kõigile liikmetele jagatakse ka küsitlusleht nende rahulolu ja huvide-vajaduste 
kaardistamiseks. Tehakse ettepanek saata küsimustik liikmetele ka elektroonselt.  
 
Ühiselt otsustakse tõsta esialgne päevakord ümber järgmiselt:  

1. TASi projektitaotluste esitamine Leader meetmesse 
2. TASi tegevuskava ja rakenduskava 2017 kinnitamine 
3. Liikme- ja sisseastumismaksud 
4. 2017.a eelarve vastuvõtmine 
5. Ülevaade TASi 2016.a tegevusest 
6. TASi 2016.a eelarve täitmise ülevaade 
7. Info 

 
1. TASi projektitaotluste esitamine Leader meetmesse 
Kristiina Tammets annab ülevaate kollaste akende projektist. Plaanis on koolitusreis 
Prantsusmaale, kus on palju põnevaid lahendusi kohaliku ressursi kasutusest, 
võrgustikest jne.  
 
Kollaste akende projekti raames on meil võimalus teha koostööd Eesti Maaülikooliga, 
kes sai Interregist rahastust, et alustada koostööd Jaapaniga: turundustegevused 
Jaapani turule, koolitused meie ettevõtetele teenuste kvaliteedi tõstmiseks jne.  
 
Eiko Keeman: kuidas planeerite mõõta projekti tulemuslikkust? 
Kristiina Tammets: strateegia raames on plaanis tellida mobiilpositsioneerimise  
uuring koostöös teiste maakondade turismiorganisatsioonidega. Teeme esmase 
kaardistuse, kui palju piirkonda külastatakse ja mõte on panna ka andurid teatud 
raamide juurde.  
 
OTSUS (poolt 40, vastu ja erapooletuid ei ole): kinnitada projekti "Elu kahe maailma 
piiril" vahendite taotlemine Tartumaa Arendusseltsi 2017. a projektitoetuste 
regionaalse ja rahvusvahelise koostöö meetmest.  
 
Peipsimaa Turismi juhataja Kadi Ploom annab ülevaate Peipsimaa projektist ja 
kavandatavatest tegevustest.  
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OTSUS (poolt 40, vastu ja erapooletuid ei ole):  

1. kinnitada projekti "Peipsimaa ühisturundus" vahendite taotlemine Tartumaa 
Arendusseltsi 2016. a projektitoetuste regionaalse ja rahvusvahelise koostöö 
meetmest. 

2. Kinnitada TASi 2016.a rakenduskavas kohaliku tegevusgrupi poolt esitatavate 
projektitoetuse taotluste toetussummaks regionaalse ja rahvusvahelise koostöö 
meetmest 13 614 eurot.  

 
2. TASi tegevuskava ja rakenduskava 2017 kinnitamine 
Kristiina Tammets annab ülevaate 2017 a peamistest tegevustest: 
1. Projektide menetlemisega seonduvad tegevused: taotlusvoorud, nõustamine, 
hindamine, vormide korrastamine ja edasiarendamine, seire; 
2. TASi projektide elluviimine, koolitus-, arendus- ja teavitustegevused. 
Koostööpartnerite projektides osalemine; 
3. Organisatsiooni administreerimine; 
4. ELARDi presidentuuriga seonduvad tegevused. 
 
2017. a plaanib TAS toetuste kaudu välja jagada ligi 1,4 miljonit eurot. 
Taotlusvoorude arvu otsustab juhatus, plaanis on teha 2 vooru. 
 
OTSUS (poolt 40, vastu ja erapooletuid ei ole):  
 1. Kinnitada Tartumaa Arendusseltsi 2017. a rakenduskava jooksvad ja 

elavdamiskulud kogumahuga 160 000 eurot; 
 2. Kinnitada meetmete eelarve kogumahuga 1 378 179 eurot, mis jaguneb meetmete 

vahel järgmiselt: 
2.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine 344 545 eurot; 
2.2. Turismiettevõtluse arendamine 344 545 eurot; 
2.3. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine 289 417 eurot; 
2.4. Noorte aktiviseerimine 124 036 eurot; 
2.5. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine 137 818 eurot; 
2.6. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine 137 818 eurot. 

 
3. Liikme- ja sisseastumismaksud 
Priit Lomp räägib toimunud protsessist seoses liikmemaksudega. Praeguseks on uut 
liikmemaksusüsteemi käidud enamuse omavalitsuste volikogudes tutvustamas või siis 
eraldi vallajuhtidega selles osas läbi räägitud. Tagasiside on olnud väga positiivne, 
volikogu liikmed näevad selles kasu oma vallale ja saavad aru, et liikmemaksu 
tõstmine on antud olukorras oluline.  
 
OTSUS (poolt 39, vastu 1, erapooletuid ei ole):  

1. Kinnitada kohaliku omavalitsuse sisseastumismaksuks 0,48 eurot piirkonda 
registreeritud ühe elaniku kohta. 

2. Kinnitada kohaliku omavalitsuse liikmemaksuks 0,58 eurot piirkonda 
registreeritud ühe elaniku kohta. 

3. Elanike arvestuse aluseks võtta rahvastikuregistri 01.01.2017.a andmed. 
4. Kinnitada ettevõtja liikmemaksuks 65 eurot. 
5. Kinnitada mittetulundusühingute ja sihtasutuste liikmemaksuks 45 eurot. 
6. Määrata liikmemaksu tasumise tähtajaks 31.01.2017.a. 
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4. 2017.a eelarve vastuvõtmine 
Kristiina Tammets teeb ülevaate 2017. a eelarvest.  
 
OTSUS (poolt 40, vastu ja erapooletuid ei ole):  
1. Võtta vastu Tartumaa Arendusseltsi 2017. aasta eelarve 

1.1. tulud summas 241 631 eurot; 
1.2. kulud summas 241 631 eurot. 

2. Lubada juhatusel muuta 2017. a eelarve ridu kuni 10% ulatuses. 
 
5. Ülevaade 2016. a tegevusest 
Kristiina Tammets annab ülevaate 2016. aasta tegevustest: 
1. Projektitoetuste taotlemise ettevalmistamine, taotlusvooru avamine (taotlusvorm, 
seirevorm, töökorrad); 
2. Hindamiskomisjoni valimine; 
3. Valdade külastused: Haaslava, Kambja, Nõo, Tähtvere, Puhja, Luunja, Alatskivi, 
Tartu, Vara jt; 
4. Siseriiklike ja rahvusvaheliste koostööprojektide ettevalmistamine (NG, Peipsimaa,  
Noortefond ja Noorteinfo, Moldova); 
5. Koolitusprogrammid (turism, puit ja metall); 
6. Maamess, Rootsi õppereis, kohaturunduse seminar; 
7. ELARDi presidentuur.  
 
Liikmed saavad järjest enam TASi tegevustes kaasa lüüa. Selle jaoks jagasime enne  
koosolekut ka küsitluslehe, mille saadame liikmetele ka elektrooniliselt.  
 
6. TASi 2016. a eelarve täitmise ülevaade 
Kristiina annab põgusa ülevaate 2016. a eelarve täitmisest. 
Üldkoosolek tunneb huvi, mis muudatused toimuvad seoses haldusreformi ja valdade 
liitumisega. 
 
Kristiina Tammets: suhtlesin Marko Gorbaniga Maaeluministeeriumist ja tema sõnul 
jäävad tegevusgrupi piirid sellel programmperioodil samaks. Neid ei hakata ümber 
tegema, sest osa rahadest on juba ära kulutatud ja keset programmperioodi ei ole 
mõistlik strateegiat ümber tegema hakata. Tegevusgrupi piire muudetakse uuel 
perioodil (alates 2020).  
 
Priit Lomp        Triin Lääne 
Üldkoosoleku juhataja                                                                    Protokollija   
 
 


