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TARTUMAA ARENDUSSELTS 

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3 
 

Reola Kultuurimaja 
25. september 2019 

Algus 14.00, lõpp 16.45  
 
Koosoleku juhataja: Priit Lomp 
Koosoleku protokollija: Ene Reedi 
  
Juhatuse esimees Priit Lomp tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Ene Reedi 
ja häältelugejateks Liis Lainemäe ja Kairi Kella. Koosolekut juhatab Priit Lomp. 
Kõik poolt. 
 
Üldkoosolekust osavõtjate ja volitatud esindajate nimekiri on toodud protokolli lisas 1. 
 
Üldkoosoleku päevakord:  
 
1. Ülevaade TASi 2019. a tegevusest ning taotlusvoorudest; 
2. TASi 2019. a eelarve täitmise ülevaade; 
3. TASi 2020. a rakenduskava kinnitamine; 
4. TASi 2020. a eelarve vastuvõtmine; 
5. Suurprojektide projektiideede ärakuulamine ja tagasiside andmine; 
6. Muu info. 
 
Osalevaid liikmeid 34, koosoleku jooksul lisandus veel 2 inimest. 
Päevakorra kinnitamine. 
Kõik poolt. 
 

1. Ülevaade TASi 2019. a tegevustest ning taotlusvoorudest 
 
Kristiina annab ülevaate tegevustest. Lisaks projektitaotlustega seonduvale tööle tegeleb 
TAS hoogsalt 10 arendusprojektiga. Tartu 2024 kultuuripealinna programmi loomisel 
osaleb TAS läbi kollaste akende projekti, korraldades koos kogukondadega kokku 24 
kultuurisündmust perioodil 2022-2024. Tegevuste algusjärgus on Euroopa lennujaamade 
võrgustiku loomise ja kogukonna ühisrahastuse projektid, samuti rahvusvaheline 
toiduteemaline projekt Urbact programmist. Veel anti ülevaade TASi taotlusvoorudest 
ning noortefondist.  
Väino Kivirüüt tegi ettepaneku määrata kogukonna meetmesse suurem toetussumma. 
Meetmete rahastuse juurde tullakse tagasi rakenduskava kinnitamise punktis.  

 
2. TASi 2019. a eelarve täitmise ülevaade 

 
Kristiina annab lühikese ülevaate eelarve täitmisest, millega on liikmed saanud eelnevalt 
tutvuda. Eelarve täitmine on plaanipärane. 
 

3. TASi 2020. a rakenduskava kinnitamine 
 
Kristiina annab ülevaate rakenduskava kulude kohta. Rakenduskava kulud on  
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organisatsiooni jooksvad kulud, piirkonna elavdamiskulud ning meetmete kulud. TASi 
2020. a rakenduskava jooksvad ja elavdamiskulud on kokku 137 206 eurot ning 
meetmete eelarve kogumaht on 655 000 eurot, mis jaguneb meetmete vahel järgmiselt: 

1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine 185 000 eurot; 
1.2. Turismiettevõtluse arendamine 185 000 eurot; 
2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine 220 000 eurot; 
2.2. Noorte aktiviseerimine 65 000 eurot; 

 
Juhatuses oli arutlusel vajadus suunata rohkem vahendeid kogukonna meetmesse 
(meede 2.1) ning seda ka rakenduskava eelarve kujundamisel tehti. 2020. a jaanuarikuu 
taotlusvoorus avatakse neli meedet. Tegemist on käesoleva programmperioodi viimase 
taotlusvooruga. 
 
Täiendavalt saab projektitoetuste otsuseid teha jääkide arvelt. 
 
OTSUS: kinnitada Tartumaa Arendusseltsi 2020. a rakenduskava eelarve.  
Kõik poolt. Hääletuses osales 34 inimest. 
 
Koosolekule lisandus 1 osaleja. 
  

4. TASi 2020. a eelarve kinnitamine 
 
Kristiina annab ülevaate eelarvest. Eelarve kogumaht on 210 979 eurot, sh juhatuse 
liikmete tasud: 

1.1. juhatuse esimehe brutotasu 300 eurot kalendrikuus; 
1.2. juhatuse aseesimehe brutotasu 150 eurot kalendrikuus; 
1.3. juhatuse liikme brutotasu 50 eurot kalendrikuus koosolekul osalemise kohta. 

 
OTSUS: kinnitada Tartumaa Arendusseltsi 2020. a eelarve.  
33 poolt, 1 erapooletu. 
 
Koosolekule lisandus 1 osaleja. 
 

5. Suurprojektide projektiideede ärakuulamine ja tagasiside andmine 
 
Kristiina teeb ülevaate suurprojektide meetme tingimustest. 
Olulisel kohal on regionaalne mõju ja tasakaalustatud vahendite jaotus kogu TASi 
piirkonnas. Maksimaalne toetussumma on 200 000 eurot ühe projekti kohta, minimaalne 
100 000 eurot, omafinantseering on 50%. Toimub kaheastmeline taotlemine, esmalt 
projektiidee tutvustamine TAS üldkoosolekul ning seejärel tavapärane taotlemine ja 
menetlemine. 
 
TAS üldkoosolekule tutvustamiseks esitati järgmised projektiideed: 
 

1. Tartu Vallavalitsus „Lähte tervisespordikeskuse jäähoki ja uisutamise väljak”, 
jääväljaku rajamine ja jäämasina soetus. Projekti kogumaksumus 400 000 EUR, 
taotletav toetussumma 200 000 EUR. 

2. Kastre Vallavalitsus „Vooremäe tervisespordikeskuse hoone ehitamine”, 
spordikeskuse hoone rajamine. Projekti kogumaksumus 400 000 EUR, taotletav 
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toetussumma 200 000 EUR. 
3. Elva Vallavalitsus „Kentsi paisjärve taastamine ja puhkeala arendamine”, parkla 

ning puhkepiirkonna rajatiste rajamine. Projekti kogumaksumus 380 000 EUR, 
taotletav toetussumma 190 000 EUR. 

4. Sonictest OÜ  „IPTV digistuudio online digiarhiiviga”, digitaalsete materjalide 
tootmine ja töötlemine pikaajaliseks säilitamiseks. Projekti kogumaksumus 400 000 
EUR, taotletav toetussumma 200 000 EUR. 

5. MTÜ Tõrvandi Päästeselts „Kambja päästedepoo rajamine”, päästedepoo hoone 
rajamine. Projekti kogumaksumus 194 000 EUR, taotletav toetussumma 97 000 
EUR. 

6. Luunja Vallavalitsus „Rohkem kui 10 000 sammu”, spordi- ja puhkeala arendamine 
Luunjas. Projekti kogumaksumus 450 000 EUR, taotletav toetussumma 200 000 
EUR. 

7. Luunja Vallavalitsus „Luunja jõesadama puhke- ja välispordiala rajamine”, spordi- 
ja puhkeala arendamine Luunjas. Projekti kogumaksumus 380 000 EUR, taotletav 
toetussumma 190 000 EUR. 

Kokku esitati üldkoosolekule ärakuulamiseks 7 projektiideed kogumaksumusega 
2 604 000 EUR, millest taotletav summa on 1 277 000 EUR. Meetme 3.1. eelarve 15.-
30.10.2019 taotlusvoorus on 750 000 EUR. 
 
Projektiideede tutvustamise viis läbi Tartu Ülikooli õppejõud Andres Kuusik ning selle 
eesmärgiks oli anda taotlejatele kasulikku tagasisidet, et nad saaksid oma projektiideed 
edasi arendada ning esitada projektitaotluse koos lisadokumentidega 15.-30.10.2019 
taotlusvooru. Esinemise järjekord loositi ning saalis viibijad said esitlustele anda 
tagasisidet „wooclap.com/tas“ keskkonnas 10 palli süsteemis kolme hindamiskriteeriumi 
lõikes. Hindamiskriteeriumid olid: projekti panus laiema piirkonna arengule, projekti 
tulemuslikkus ja elujõulisus, projekti innovaatilisus. 
 
Luunja valla projekti „Rohkem kui 10 000 sammu“ tutvustas Luunja vallavanem Aare 
Anderson. Projekti abil plaanitakse luua täiendavad võimalused sportimiseks ja vabaaja 
veetmiseks. Mänguväljakule paigutatakse interaktiivsed mängud. Projekti sihtrühmaks 
on nii kohalikud kui ka Tartu linnaga piirnevate külade elanikud, samuti Tartu linna 
inimesed. Tulevikus on plaanis korraldada suuremaid võistlusi ja väliüritusi. Kuulajad 
esitasid küsimusi projekti innovaatilisuse, ligipääsetavuse ja hooldamise kohta. 
 
Sonictest OÜ projekti „IPTV digistuudio online arhiiviga“ tutvustas ettevõtte omanik 
Imre Kuus. Peamiseks eesmärgiks on luua digiarhiiv ning soetada selleks vajalikud 
seadmed. Teenust saavad kasutada nii ettevõtted kui ka eraisikud oma digitaalsete 
andmete säilitamiseks. Digiarhiiv on alternatiiviks pilveteenustele (google drive, 
dropbox jt), järgitakse Eestis kehtestatud turvanõudeid. Küsimused saalist puudutasid 
projekti põhjendatust, teenuse maksumust, turvalisust, püsikulusid ning loodavat 
lisaväärtust Tartumaa elanikele. 

 
Luunja valla projekti „Luunja jõesadama puhke- ja välispordiala rajamine“ tutvustas 
Luunja Vallavalitsuse liige Indrek Kärner. Projekti raames soovitakse luua lisaväärtust 
juba toimivale Luunja sadamale. Plaanitakse rajada väliujula, välispordisaal, parklad 
sõidukitele ja karavanidele, paatide hoiuala ning teenindushoone. Kuulajad esitasid 
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küsimusi planeeritavate tegevuste ja teenuste kohta.  
 
Elva valla projekti „Kentsi paisjärve taastamine ja puhkeala arendamine“ tutvustas Kertu 
Vuks Elva Vallavalitsuse arendusnõunik. Projekti plaanitakse ellu viia kolmes etapis, 
millest kaks esimest tehakse ära valla eelarveliste vahendite toel ning III etapi ehk 
infrastruktuuri rajamiseks küsitakse toetust TASist. Piirkonna elanikud ning ettevõtjad 
on täiendava puhkeala loomisest väga huvitatud. Peamised küsimused puudutasid 
vajalike dokumentide ja lubade olemasolu, tulevikus pakutavate teenuste põhjendatust, 
projekti innovaatilisust ning planeeritavat turundust.  
 
Tartu valla projekti „Lähte tervisespordikeskuse jääväljaku rajamine“ tutvustas Tartu 
vallavanem Jarno Laur. Projekti abil plaanitakse luua tingimused erinevate jääalade 
harrastamiseks kõigile huvilistele. Jääväljak rajatakse juba olemasolevate spordiradade 
ja taristu juurde. Esmalt rajatakse jääväljak koos vajalike seadmetega ning teise etapina 
viiakse väljak katuse alla. Peamised küsimused puudutasid projekti innovaatilisust, 
püsikulusid, koostööpartnereid ning projekti põhjendatust. 
 
MTÜ Tõrvandi Päästeseltsi projekti „Kambja päästedepoo rajamine“ tutvustas Toomas 
Arumägi. Projekti raames plaanitakse rajada päästedepoo hoone vajaliku varustuse 
hoidmiseks ning tegevusvõimaluste loomiseks. Peamised küsimused puudutasid projekti 
rahastamist ning pakutavaid lisateenuseid ja tegevusvõimalusi. 
 
Kastre valla projekti „Vooremäe tervisespordikeskus“ tutvustas Mart Keerutaja, Kastre 
valla arendusspetsialist. Uus hoone plaanitakse rajada Vooremäe kelgumäe jalamile. 
Hoone rajamisega luuakse vajalikud teenused Vooremäe külastajatele. Peamised 
küsimused puudutasid planeeritavaid teenuseid, hoone kasutamisaktiivsust ja 
jätkusuutlikkust. 
 
Saalisolijad hindasid projekte 10 palli süsteemis kolme kriteeriumi lõikes järgnevalt:  
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Kristiina andis ülevaate hindamiskomisjoni planeeritavast koosseisust, kuhu kaasatakse 
ka väliseid eksperte. Üks ekspertidest on Saaremaa LEADER tegevusgrupi tegevjuht 
Koit Kelder, kes on ühtlasi ka Saaremaa ettevõtja ja kohaliku kogukonna edendaja. 
Teise eksperdina on kaalumisel OÜ Cumuluse esindaja Mihkel Laan, kes on olnud 
kaasatud TAS strateegia koostamisel ja uuendamisel. 
 
Koosolek lõppes 16.45 
 

6. Muu info 
Rohkem infot jagada ei olnud. 
 
Täname kõiki osalejaid! 
 
 
Priit Lomp       Ene Reedi 
Üldkoosoleku juhataja                                                            Protokollija   


