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TARTUMAA ARENDUSSELTS 

JUHATUSE KOOSOLEK 

7. detsembril 2020 kell 15.00-17.00  
Zoomis https://us02web.zoom.us/j/82968824888 
 

Koosoleku juhataja: Priit Lomp 
Protokollija: Kristiina Tammets 
 
Osalesid juhatuse liikmed Liis Lainemäe, Priit Lomp, Gea Järvela, Mikk Järv, Jarno Laur, Priit Värv, 
Kairi Kell, Ain Avi ja tegevtöötajad Kristiina Tammets, Kadri Püü, Britt Vahter (lisa 1). 
 

Koosoleku päevakava: 

 
1. Lühike info peamistest tegevustest, ülevaade multifondide hetkeseisust ja CLLD 

memorandumist. 
2. Liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine – MTÜ ABC Arendus liikmeskonnast väljaastumise 

avaldus ja OÜ ST Ärigrupp TASi liikmeks astumise avaldus. OÜ ST Ärigrupp tegevusalaks 
on jae- ja hulgikaubandus, kuid 2020. a teises pooles asus ettevõte tegutsema siseturismi 
valdkonnas ning neil on kavas rajada Tartumaale Kambja valda Kammeri külla turismi- ja 
puhkekeskus. 

3. Liikmemaksu võlglaste hetkeseis. 
4. SA Luunja Jõesadama suurprojekti muudatuste kinnitamine. 
5. LEADER Liidu ettepanekud tegevusgrupi põhikirja täiendamiseks. 
6. TASi üldkoosolek jaanuaris. 
6.1. Ülevaade TASi tegevusest ja multifondide hetkeseisust. 
6.2. Põhikirja muudatused. 
6.3. Juhatuse liikmete valimine või volituste pikendamine kuni 30.06.2021. 
6.4. Info. 
7. TASi tegevtöötajatele preemia maksmise otsustamine. 
8. Info. 

 
1. Lühike info peamistest tegevustest, ülevaade multifondide hetkeseisust ja CLLD 

memorandumist 

Kristiina andis ülevaate TASi arendusprojektidest. Hetkel on elluviimisel 12 projekti ja 2 projekti on 
ettevalmistamisel. Täpsem ülevaade tegevuste, partnerite ja oodatavate tulemuste kohta esitati 
kokkuvõtliku tabelina.  
CLLD memorandum on suunatud Vabariigi Valitsuse nõupidamisele ja see näeb ette multifondide 
rakendamise uuel programmperioodil 2021-2027. Hetkeseisuga on memorandumiga lisaks 
Maaeluministeeriumile liitunud Sotsiaalministeerium. Läbirääkimised jätkuvad eeskätt 
Keskkonnaministeeriumi ja Rahandusministeeriumiga.  
 
2. Liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine  

MTÜ ABC Arendus on esitanud liikmeskonnast väljaastumise avalduse ja OÜ ST Ärigrupp TASi 
liikmeks astumise avalduse. OÜ ST Ärigrupp tegevusalaks on jae- ja hulgikaubandus, kuid 2020. a 
teises pooles asus ettevõte tegutsema siseturismi valdkonnas ning neil on kavas rajada Tartumaale 
Kambja valda Kammeri külla turismi- ja puhkekeskus. 
OTSUS: välja arvata Tartumaa Arendusseltsi liikmeskonnast MTÜ ABC Arendus. 
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OTSUS: võtta vastu Tartumaa Arendusseltsi liikmeks OÜ ST Ärigrupp. 
 
3. Liikmemaksu võlglaste hetkeseis 

Info teadmiseks võetud. 
 
4. SA Luunja Jõesadama suurprojekti muudatuste kinnitamine 

Luunja Jõesadam on esitanud suurprojekti muudatused seoses ellu viidud riigihankega. 
Projektitegevuste elluviimise täiendavaks rahastamiseks kaasab SA Luunja Jõesadam lisaressursse, 
milleks on täiendav toetus Luunja valla poolt, millega rahastatakse 4 x 25 m rajaga väliujula ja 
hüppetorni väljaehitamist summas 80 000€ ning MTÜ Peipsimaa Turismi projektitoetusega rajatav 
laste ronimis- ja mängulinnak summas 5 500€.  
Siiski jäävad esialgselt planeeritud projektist rahaliste vahendite puudumise tõttu rahastamata 
välijõusaal (välitrenažöörid) ja püsiv väliekspositsioon, mis kajastab Emajõe veeteed ajaloolises ja 
kaasaegses vaates, ühtekokku summas ca 42 500€, millele kavandatakse vahendeid leida valla 2023 
a. eelarvest. 
Juhatuse liikmed arutasid projekti muudatusettepanekuid ning olid seisukohal, et need kaks tegevust 
(välijõusaal ja väliekspositsioon), mida hetkel ei ole võimalik rahaliste vahendite puudumise tõttu 
ellu viia, moodustavad projekti rahalisest kogumahust vähem kui 10% ning ei ole määrava 
tähtsusega projekti eesmärgi täitmisel. 
OTSUS: rahuldada SA Luunja Jõesadama avaldus projekti „Luunja jõesadama puhke- ja 
välispordiala rajamise suurprojekt“ muudatuste osas, millega jäävad projektist välja välijõusaal ja 
väliekspositsioon, mis kajastab Emajõe veeteed ajaloolises ja kaasaegses vaates. Kõik ülejäänud 
projektitegevused viiakse ellu. 
 
5. LEADER Liidu ettepanekud tegevusgrupi põhikirja täiendamiseks 

Arutelu. Juhatus tegi ettepaneku lisada üldkoosolekule arutamiseks ja otsustamiseks täiendava 
põhikirja muudatusettepaneku, millega seatakse 2-aastane etteteatamise nõue kohalikele 
omavalitsustele, kui nad soovivad tegevusgrupist välja astuda. Antud muudatus on kooskõlas 
MTÜde seadusega § 15 lg (2). 
 
6. TASi üldkoosolek jaanuaris 

6.1.Ülevaade TASi tegevusest ja multifondide hetkeseisust. 
6.2.Põhikirja muudatused. 
6.3.Juhatuse liikmete valimine või volituste pikendamine kuni 30.06.2021. 
6.4.Info. 
 
Üldkoosoleku toimumine otsustatakse hiljemalt jaanuarikuu alguses lähtudes COVID-19 olukorrast. 
 
7. TASi tegevtöötajatele preemia maksmise otsustamine 

OTSUS: maksta tegevjuht Kristiina Tammetsale preemiat brutosummas 1500€ heade töötulemuste 
eest. Delegeerida tegevtöötajatele preemiate määramine tegevjuhile. 
 
8. Info 

Muud olulist infot jagada ei olnud. Sooviti kaunist jõuluaega ja head aasta lõppu. 
 
Koosoleku juhataja: Priit Lomp    
 
Protokollija: Kristiina Tammets 
 


