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TARTUMAA ARENDUSSELTS 
JUHATUSE KOOSOLEK 

 
16.09.2020 kell 16.00-18.00  
Aparaaditehase hoovis Tartus (Kastani tn 42) 
https://elutubalavataga.ee/ 
 

    
Koosoleku juhataja: Priit Lomp 
Protokollija: Kristiina Tammets 
 
Osalesid juhatuse liikmed Priit Värv, Liis Lainemäe, Priit Lomp, Gea Järvela, Ain Avi, Kairi Kell, 
Jarno Laur ja tegevjuht Kristiina Tammets. 
 
Juhatuse koosoleku päevakord: 
1. Lühike ülevaade TASi tegevusest ja taotlejate projektide elluviimisest; 
2. Tartumaa Noortekogu avaldus projekti sildfinantseerimiseks; 
3. Liikme väljaarvamine (OÜ Projektitark) 
4. TASi põhikirja muudatused; 
5. Üldkoosoleku kuupäeva, toimumiskoha ja päevakorra kinnitamine: 
5.1. Ülevaade TASi tegevusest, taotlusvoorudest ja eelarve täitmisest; 
5.2. TASi põhikirja muudatuste arutelu; 
5.3. TASi 2021. a rakenduskava kinnitamine; 
5.4. 2021. a eelarve vastuvõtmine; 
5.5. TASi koostööprojektide kinnitamine: 
5.5.1. Emajõe ja Võrtsjärve koostöövõrgustiku arendamine; 
5.5.2. Kollaste akende sündmuste programmi elluviimine Tartu kultuuripealinn 2024 raames; 
5.5.3. Noorte väikeprojektide rahastamine; 
5.5.4. Arukate külade üleriigilises koostööprojektis osalemine; 
5.6. Info (Tartumaa loometalgud) 
6. Kristiina Tammetsaga töölepingu lisa sõlmimine projektijuhtimiseks Urbact koostööprojekti 
raames; 
7. Tartumaa Urbact kohaliku toidu grupi (ULG) moodustamine – ettepanekud; 
8. Muu info 
 
1. Lühike ülevaade TASi tegevusest ja taotlejate projektide elluviimisest 
Kristiina andis ülevaate TASi tegevustest suvel ja projektide elluviimisest. Hetkeseisuga on vabad 
projektitoetuste vahendid 173 299€. Suvisel perioodil tegeleti peamiselt TASi koostööprojektide 
elluviimisega ja uute projektide ettevalmistamisega.  
 
2. Tartumaa Noortekogu avaldus projekti sildfinantseerimiseks 
OTSUS: rahuldada Tartumaa Noortekogu avaldus ja kinnitada projekti „Noortevolikogu igasse 
Tartumaa valda“ jooksev sildfinantseerimine summas 5000€. 
 
3. Liikme väljaarvamine (Projektitark OÜ avaldus) 
OTSUS: välja arvata Tartumaa Arendusseltsist Projektitark OÜ. 
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4. TASi põhikirja muudatused 
Toimus arutelu põhikirja muudatuste osas. Lepiti kokku, et põhikirja muudatusi arutatakse 
üldkoosolekul. Priit kontakteerub juhatust kajastava muudatuse osas revisjonikomisjonist Aivar 
Aleksejeviga. 
 
5. Üldkoosoleku kuupäeva, toimumiskoha ja päevakorra kinnitamine 
Päevakord: 
1. Ülevaade TASi tegevusest, taotlusvoorudest ja eelarve täitmisest; 
2. TASi põhikirja muudatuste arutelu; 
3. TASi 2021. a rakenduskava kinnitamine; 
4. 2021. a eelarve vastuvõtmine; 
5. TASi koostööprojektide kinnitamine 
5.1. Emajõe ja Võrtsjärve koostöövõrgustiku arendamine; 
5.2. Kollaste akende sündmuste programmi elluviimine Tartu kultuuripealinn 2024 raames; 
5.3. Noorte väikeprojektide rahastamine; 
5.4. Arukate külade üleriigilises koostööprojektis osalemine; 
6. Info 
6.1. Tartumaa loometalgud 
 
Toimus üldkoosoleku päevakava arutelu punktide kaupa. Rakenduskava osas kaaluti erinevaid 
variante. Üldkoosolekule otsustati esitada rakenduskava võimalusega avada projektide taotlusvoor 
2021. a kevadel, kui on selgunud täiendavad jäägid ja ministeeriumist on tulnud info 
üleminekuperioodi vahendite ja nende kasutamise tingimuste kohta. Käesolevaks hetkeks 
teadaolevad eelarvelised jäägid jagatakse ettevõtluse, turismi- ja kogukonnameetme vahel. Samuti jäi 
lahtiseks võimalus käivitada Emajõega seonduvateks investeeringuteks umbrella projekt.  
 
Arukate külade koostööprojekti osas tehti ettepanek läbi rääkida Luunja ja Elva valdadega 
piloottegevuste elluviimiseks omafinantseeringu toel. 
 
Eelarve arutelu käigus tehti ettepanek raamatupidamisteenusele teha turu-uuring ja võtta 
hinnapakkumised. See võimaldab vajadusel lepingupartneriga läbi rääkida või muuta 
teenusepakkujat. 
 
OTSUS: kinnitada üldkoosoleku päevakord, toimumisaeg 7. oktoober kell 16.00-18.00 ja 
toimumiskoht Lange Motokeskus. 
 
6. Kristiina Tammetsaga töölepingu lisa sõlmimine projektijuhtimiseks Urbact koostööprojekti 
raames 
 
OTSUS: sõlmida Kristiina Tammetsaga töölepingu lisa Urbact koostööprojekti juhtimiseks lisatööna 
brutotasuga 650€ kuus perioodil 01.09.2020-31.08.2022. 
 
7. Tartumaa Urbact kohaliku toidu grupi (ULG) moodustamine – ettepanekud 
Kristiina andis ülevaate Urbact projekti tegevustest ja sihtgruppide kaasamisest. Hetkel toimuvad 
intervjuud võimalike uuringupartneritega, seejärel saadame välja pakkumiskutse ja eeldatav lepingu 
sõlmimise aeg on detsember 2020. 
Info teadmiseks võetud. 
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8. Muu info 
Lõppes konkurss projektijuhi leidmiseks. Järgmisel nädalal toimuvad töövestlused. Juhatus tutvus 
põgusalt vestlusele kutsutud kandideerijate CV-ga.  
 
Veel arutati KÜSKi arenguhüppe 2021. a taotlusvoorus osalemist.  
 
 
Koosoleku juhataja: Priit Lomp    
 
 
Protokollija: Kristiina Tammets 
 
 
 


