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TARTUMAA ARENDUSSELTS 
ÜLDKOOSOLEK 

07.10.2021 kell 16.00–18.00 
Nõo Muusikakool (Tartu 14, Nõo) ja 

Zoom https://us02web.zoom.us/j/82043840495 
 

Algus 16.00, lõpp 17.10 

 

Koosoleku juhataja: Kairi Kell 

Koosoleku protokollija: Linda Suurmets 

 

Juhatuse aseesimees Kairi Kell tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Linda 

Suurmetsa ning häältelugejaks Kaisa Timmi. Koosolekut juhatab Kairi Kell. 

Kõik poolt. 

 

Üldkoosolekust osavõtjate ja volitatud esindajate nimekiri on toodud protokolli lisas 1. 

 

Tartumaa Arendusseltsil on seisuga 07.10.2021 69 liiget. Osalevaid liikmeid üldkoosolekul 27, 

millest kohapeal 20 ja e-keskkonnas Zoom 7, millega on kvoorumi nõue täidetud.  

 

Üldkoosoleku päevakord: 

1. Ülevaade TASi tegevusest ja eelarve täitmisest 

2. Tartumaa Arendusseltsi strateegia 2015–2025 muudatuste kinnitamine 

3. 2022. a rakenduskava kinnitamine 

4. 2022. a eelarve vastuvõtmine 

5. Info 

 

Päevakorra kinnitamine. 

Kõik poolt. 

___________________________________________________________________________ 

1. Lühike ülevaade TASi tegevusest ja eelarve täitmisest 
Kristiina Tammets annab ülevaate toimunust: 
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a) projektide rahaline seis septembrikuu alguse seisuga: projektitaotluste eelarve oli ligi 

4,6 miljonit eurot, millest ligi 2,6 miljonit eurot on projektitoetuse saajatele juba PRIA 

poolt välja makstud. PRIA poolt määratud, kuid veel välja maksmata projektide kulud 

on ligi 1,7 miljonit eurot. Vabaks projektitoetuse vahendite jäägiks on 04.09.2021 

seisuga veidi rohkem kui 300 000 eurot; 

b) TASil on rekordarv projekte käsil: 14 projekti (võrreldes eelmise perioodiga, mil oli 

käsil 6 projekti). Märksõnadeks on koostöö ja võrgustike loomine. Lisaks on kaasatud 

ka noortevaldkond — noorte katusprojekt on küll lõppemas, kuid algab ERASMUSe 

toel rahvusvaheline noorte võrgustiku projekt, mille rahastamises löövad kaasa Tšehhi 

ja Gruusia tegevusgrupid. 

 

2. Tartumaa Arendusseltsi strateegia 2015–2025 muudatuste kinnitamine 
Kristiina Tammets annab ülevaate strateegia uuendamisest. Uuendamise ajenditeks olid 

järgmised aspektid: 

• üleminekuperioodi lisavahendid, mida on ligikaudu 2 miljonit eurot; 

• eelmisest perioodist järelejäänud summad; 

• taasterahastu kaudu lisavahendid seoses COVID-19 pandeemiaga; 

• rohe- ja digipööre, mis nii Euroopa Liidu, riigi kui ka kohalikul tasandil on tähtsust 

koguvad tegurid; 

• muud tehnilised täiendused; 

• sotsiaalvaldkonna kaasamine, kuna uuel programmperioodil rakendavad LEADER-

tegevusgrupid ka Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid.  

 

Uuendamise raames strateegiat oma põhiolemuselt ei muudetud, kuid täiendusteks on 

järgmised punktid: 

a) pikendati strateegia perioodi kuni 2025. aastani; 

b) liimete nimekirja ajakohastamine;  

c) uute võrgustike lisamine (nt Tartumaa toiduvõrgustik ja rohefestivalide 

koostöövõrgustik); 

d) suurprojektide sihttaseme muutmine (kokku 6); 
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e) täiendati TASi läbivaid printsiipe: projektide puhul tuli lisaks innovaatilisuse 

hindamisele juurde keskkonnasõbralikkuse ja ressursisäästliku majandamise ning 

Tartumaa eripära väljatoomise (Tartumaa bränding ja turundus) printsiibi 

silmaspidamine; 

f) muudeti hindamiskriteeriumite osakaalusid; 

g) täiendati meetmeid: 

• lisandus meede 1.3. COVID-19 toetusmeede. Toetusmäär antud meetme puhul on 

60% abikõlblikest kuludest, sealjuures tuleb  taotluses ära põhjendada, kuidas nn 

koroonakriis on ettevõtja äritegevust mõjutanud. MTÜdel on võimalik taotleda kuni 

80% toetust avaliku taristu projektidele, mis toetavad turismi arendamist;  

• meetme 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine täiendamine. Lisati 

kultuuripärandi hoidmise aspekt, uute tegevustena uuenduslike sotsiaalvaldkonna 

teenuste arendamine, Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 ettevalmistamisega 

seotud tegevused ja kontseptsiooni „Arukad külad“ rakendamine; 

h) rakenduskava rahastus jaguneb kolme valdkonna vahel võrdselt: kohalikul eripäral ja 

ressursil baseeruva ettevõtluse arendamine 1/3, kogukondade võimekuse arendamine 

1/3 ja suurprojektide ning koostöövõrgustike arendamine 1/3. Klausliga meetmele 2.1. 

kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine eraldada 80% teise strateegilise 

valdkonna rahastusest ja meetmele 2.2. noorte aktiviseerimine eraldada 20% valdkonna 

rahastusest. 

 

OTSUS: kinnitada Tartumaa Arendusseltsi strateegia 2015–2025 muudatused. 

Poolt: 24 liiget 

3 liiget ei hääletanud. 

 

3. 2022. a rakenduskava kinnitamine 
Kristiina Tammets annab ülevaate 2022. a rakenduskavast. 

Tartumaa Arendusseltsi 2022. a rakenduskava jooksvad kulud (158 967€) ja elavdamiskulud 

(70 608€) on kokku 229 575€. See on üks suuremaid eelarveid üle tüki aja, mis on suuresti 

tingitud üleminekuperioodi vahenditest. Teise poole rakenduskavast moodustavad meetmete 

kulud, mille kogumaht on 1 715 254,91€, jagunedes järgmiselt: 
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• Väiketootmise ja teenuste arendamine 188 700€; 

• Turismiettevõtluse arendamine 188 700€;  

•  COVID-19 toetusmeede 304 040,91€; 

• Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine 363 435€; 

• Noorte aktiviseerimine 90 859€; 

• Suurprojektide arendamine 400 000€; 

• TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine 70 360€; 

• Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine 109 160€.  

 

OTSUS: kinnitada Tartumaa Arendusseltsi 2022. a rakenduskava jooksvad ja elavdamiskulud 

kogumahuga 229 575 € ja meetmed eelarve kogumahuga 1 715 254,91€. 

Poolt: 26 liiget 

1 liige ei hääletanud. 

 

4. 2022. a eelarve vastuvõtmine 
Kristiina Tammets annab ülevaate 2022. a eelarvest. 14.09.2021 juhatuse koosolekul toimunud 

arutelu raames leiti, et järgmist noorte väikeprojektide katusprojekti PRIAle ei esitata ja vajalik 

toetus tuleb kogutud liikmemaksudest. Põhjuseks on mitteproportsionaalne halduskoormus. 

Kui uuel programmperioodil luuakse katusprojektidele võimalus lihtsustatud kulumeetodite 

kasutamiseks, siis kaalutakse noorte väikeprojektide rahastamist LEADER-meetme kaudu 

uuesti. 

 

Tartumaa Arendusseltsi 2022. a eelarve koosneb: 

• tuludest summas 319 809€; 

• kuludest summas 319 809€. 

Juhatuse liikmete tasud jagunevad järgmiselt: 

• juhatuse esimehe brutotasu 300€; 

• juhatuse aseesimehe brutotasu 150€; 

• juhatuse liikme brutotasu 50€. 

Juhatusel on luba muuta 2022. a eelarve ridu kuni 10% ulatuses eelarve mahust.  
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OTSUS: võtta vastu Tartumaa Arendusseltsi 2022. aasta eelarve, kinnitada juhatuse liikmete 

tasud ja lubada juhatusel muuta 2022. a eelarve ridu kuni 10% ulatuses.  

Poolt: 25 liiget 

2 liiget ei hääletanud. 

 

5. Info 
Koosoleku juhataja Kairi Kell juhib liikmete tähelepanu sellele, et esimene projektide 

taotlusvoor on juba 2022. aasta jaanuaris. Taotlusvoor toimub e-PRIAs.  

 

Juba praegu uuendatakse taotlemise töökordasid. Lisaks on infot, et loodetavasti ilmselt 

vähendatakse taotlejate senist lisadokumentide täitmise kohustust PRIA taotlusvormi juurde 

lisaväljade tekitamisega. 

 

Liikmete seast tuletati meelde, et 8. oktoobril kuulutatakse välja konkurss Tartumaa Hea Tegu 

2021. Pandi südamele, et need, kes vähegi on vabaühendustega ja vabatahtlike tegevustega 

seotud ja/või kokku puutunud, võtaksid selle aja ning täidaksid vastava ankeedi. Oluline oleks 

avalikkuse tähelepanu sellele teemale suunata.  

 

Täname üldkoosolekul osalejaid! 

 

 

 

Kairi Kell        Linda Suurmets 

Üldkoosoleku juhataja      Üldkoosoleku protokollija 

 


