
 

 1 

 
 

TARTUMAA ARENDUSSELTS 
ÜLDKOOSOLEK 

 
 

07.10.2020 kell 16.00-18.00     
Lange Motokeskus (Pärnavälja tee 1, Lange, Kastre vald) ja  

Zoom https://us02web.zoom.us/j/85694158839  
 
 
Algus 16.00, lõpp 18.00  
 
Koosoleku juhataja: Priit Lomp 
Koosoleku protokollija: Kristiina Tammets 
  
Juhatuse esimees Priit Lomp tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Kristiina Tammets ning 
häältelugejateks Kairi Kell ja Kadri Püü. Koosolekut juhatab Priit Lomp. 
Kõik poolt. 
 
Üldkoosolekust osavõtjate ja volitatud esindajate nimekiri on toodud protokolli lisas 1. 
 
Tartumaa Arendusseltsil on seisuga 07.10.2020 84 liiget. 
Osalevaid liikmeid üldkoosolekul 33, millega on kvoorumi nõue täidetud. 
 
Üldkoosoleku 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 
 
Päevakorra kinnitamine. 
Kõik poolt. 
 

1. Ülevaade	TASi	tegevusest,	taotlusvoorudest	ja	eelarve	täitmisest	
 
Kristiina Tammets andis ülevaate TASi peamistest tegevustest aastal 2020, mis on viimase 
eelarvelise taotlusvooru läbiviimine, arendusprojektide elluviimine ja uute projektide 
ettevalmistamine, strateegia täitmise seire korraldamine ja uue strateegia loomise ettevalmistamine 
ning multifondide töögrupi juhtimine. 
Eelarve täitmine on plaanipärane ja seisuga 31.08.2020 on tulude osas täidetud 46% ja kulude osas 
37%. Projektitoetuste eelarveline jääk on hetkeseisuga 181 907€.  
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Info teadmiseks võetud. 
 

2. TASi	põhikirja	muudatuste	arutelu	
 
Priit Lomp tutvustas põhikirja muudatusi. Juhatus on teinud ettepaneku lisada põhikirja punkti 
4.1.18. järgmises sõnastuses: 
Ühingu liige võib üldkoosolekul osaleda ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma 
koosolekul füüsiliselt kohal olemata, reaalajas toimuva kahesuunalise side abil või muul 
sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab ühingu liikmel eemal viibides koosolekut jälgida ja 
sõna võtta ning otsuste vastuvõtmisel hääletada. Antud hääletusviis ei kohaldu isiku valimistele. 
 
Kambja Vallavalitsus on teinud ettepaneku muuta põhikirja punkti 4.2.3 selliselt: 
Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kuni 3 aastaks ja tagatakse, et vähemalt üks 
kolmandik juhatuse liikmetest vahetub kolme aasta jooksul arvates nende liikmete valimisest. 
Hetkel kehtiv sõnastus: 
4.2.3. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kuni 3 aastaks. Üks isik võib juhatuse liikmena 
ametis olla maksimaalselt 2 ametiaega järjest. 
 
Liikmed avaldasid arvamust põhikirja muudatuste osas. Mõlemad muudatused esitatakse järgmisele 
üldkoosolekule otsustamiseks. 
 
Koosolekule saabus Eiko Keeman. 
 

3. TASi	2021.	a	rakenduskava	kinnitamine	
 
Kristiina Tammets tutvustas 2021. a rakenduskava kulusid. Rakenduskava jooksvad ja 
elavdamiskulud on kokku 151 769€ ja projektitoetused 181 907€. 
 
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku hääletada. 2021. a rakenduskava hääletus: 32 poolt, 1 ei 
hääletanud. 
 
OTSUS: kinnitada Tartumaa Arendusseltsi 2021. a rakenduskava. 
 
 

4. 2021.	a	eelarve	vastuvõtmine	
 
Üldkoosolek tutvus 2021. a eelarvega, mille kogumaht on 232 883€. Lisaks rakenduskavale sisaldab 
eelarve tulude osa ja muid kulusid, mis ei ole rahastatavad LEADER meetmest. Eelarves on 
ettenähtud ka reservfond. 
 
2021. a eelarve hääletus: 32 poolt, 1 ei hääletanud. 
 
OTSUS: kinnitada Tartumaa Arendusseltsi 2021. a eelarve. 
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5. TASi	koostööprojektide	kinnitamine	
5.1.  Emajõe	ja	Võrtsjärve	koostöövõrgustiku	arendamine	

 
Koostööprojekti tutvustamine. Eiko Keeman tõstatas küsimuse, kas Emajõe arendamisega on vajalik 
tegelda ja milline on partnerite roll? 
Järgnes arutelu, mille käigus selgitati Emajõe võrgustiku arendamise vajadust ja kavandatud 
protsessi. 
 
Koostööprojekti hääletus: 29 poolt, 1 erapooletu, 3 ei hääletanud. 
 
OTSUS: kinnitada tegevusgrupi koostööprojekt „Emajõe ja Võrtsjärve koostöövõrgustik“. Vahendid 
eraldada Tartumaa Arendusseltsi 2021. a projektitoetuste TASi piirkonda jäävate võrgustike loomise 
ja arendamise meetmest. 
 

5.2.  Kollaste	akende	sündmuste	programmi	elluviimine	Tartu	kultuuripealinn	2024	
raames	

 
Kristiina Tammets tutvustas koostööprojekti kontseptsiooni, partnereid ja eelarvet. Koostööprojekti 
eelarve on 170 000€, mis jaguneb programmperioodide vahel.  
 
Koostööprojekti hääletus: 30 poolt, 3 ei hääletanud. 
 
OTSUS: kinnitada tegevusgrupi koostööprojekt Lõuna-Eesti kohalike väärtuste esiletoomiseks 
TARTU 2024 kultuuriprogrammi raames “Kollased Aknad”. Vahendid eraldada Tartumaa 
Arendusseltsi 2021. a projektitoetuste regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamise meetmest. 
 

5.3.  Noorte	väikeprojektide	rahastamine	
 
Ühisprojekti tutvustamine. Tegemist on noorte väikeprojektide rahastamisega avatud taotlusvoorude 
kaudu. 
 
Ühisprojekti hääletus: 31 poolt, 2 ei hääletanud. 
 
OTSUS: kinnitada tegevusgrupi ühisprojekt “Tartumaa aktiivsed ja ettevõtlikud noored”. Vahendid 
eraldada Tartumaa Arendusseltsi 2021. a projektitoetuste TASi piirkonda jäävate võrgustike loomise 
ja arendamise meetmest. 
 

5.4.  Arukate	külade	üleriigilises	koostööprojektis	osalemine	
 
Tartumaalt osalevad projektis Luunja vald ja Ulila alevik. Tõstatati küsimus – kas arukate külade 
rahastamiseks võiks suunata suurema summa? Hetkel on eelarves ette nähtud külade toetamine aruka 
küla strateegia loomiseks. 
 
Koostööprojekti hääletus: 29 poolt, 2 erapooletut, 2 ei hääletanud. 
 
OTSUS: kinnitada tegevusgrupi koostööprojekt “Arukate külade arenguprogramm”. Vahendid 
eraldada Tartumaa Arendusseltsi 2021. a projektitoetuste regionaalse ja rahvusvahelise koostöö 
edendamise meetmest. 
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6. Info	
6.1.  Tartumaa	loometalgud	

Kaidi Randpõld tutvustas Tartumaa loometalguid, mis toimuvad 23.-24.10 Nõo Põhikoolis. 
Lähemalt saab tutvuda loometalgutega siit https://vunkimano.ee/. 
 
 
Täname üldkoosolekul osalejaid! 
 
 
 
Priit Lomp       Kristiina Tammets 
Üldkoosoleku juhataja                                                            Protokollija   
 
 


