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TARTUMAA ARENDUSSELTS 

JUHATUSE KOOSOLEK 
7. märts 2022 kell 16.00-18.00 

Elutuba Lava Taga (Kastani 42, Tartu) 
 

Koosoleku juhataja: Priit Lomp 
Protokollija: Linda Suurmets 

 
Osalesid juhatuse liikmed Priit Lomp, Kairi Kell, Anneli Saaroja, Esta Tamm, Küllike Kuusik, Mikk 
Järv, Ain Avi ja Priit Värv, tegevtöötajad Kristiina Tammets, Kadri Püü, Linda Suurmets ning Kaisa 
Timmi. 
Osalejate nimekiri on protokolli lisa 1.   
 
Koosoleku päevakava: 
 
1. Lühike ülevaade TASi tegevusest ja eelarve täitmisest seisuga 31.12.2021 
2. Liikmete vastuvõtmine (SkyCorp OÜ, Rahvamatkad OÜ, MTÜ Stellaarium) 
3. Hindamiskomisjoni liikmete kinnitamine 
4. Üldkoosoleku päevakorra, toimumisaja ja koha kinnitamine 
5. Töötajate värbamine: Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi koordinaator ja Tartumaa 

toiduvõrgustiku koordinaator 
6. Lähetused ja õppereisidel osalejate kinnitamine (Saksamaa, Sloveenia, Portugal, Rootsi) 
7. LINC konverentsil Tšehhis 21.–24.06 osalejate kinnitamine 
8. Tartumaa Noortefondi töökordade kinnitamine 
9. IDIS „Viitorul“ ettepanek osaleda projektitaotluses „EU4Youth phase III Youth Employment and 

Entrepreneurship: Fostering Youth Employment and Societal Change through Social 
Entrepreneurship“ (EU4Youth programme) 

10. Muu info 
________________________________________________________________________________ 
1. Lühike ülevaade TASi tegevusest ja eelarve täitmisest seisuga 31.12.2021 
Kristiina andis ülevaate vahepeal toimunud TASi tegevustest. Uue programmperioodi 2023-2027 
strateegia ettevalmistamine jaguneb suuresti kaheks: KOVidega läbirääkimised KTG 
tegevuspiirkonna osas ja strateegia koostamise tegevuskava kirjeldamine. Kristiina informeeris 
juhatust KOVidega läbirääkimise tulemustest. TASi vaatest on oluline, et Elva linn kuuluks TASi 
piirkonda.  
 
Kristiina andis põgusa ülevaate eelarve täitmisest. PRIAsse on saadetud maksetaotlused, millest 
viimane on veel menetluses. Eelarve täitmine on olnud plaanipärane. Rakenduskava jääk on 6%. Kogu 
eelarve jäägist suure osa moodustab reservfond, mida on aasta aastalt edasi kantud. Võib mõelda selle 
peale, et reservfondi enam mitte oluliselt suurendada, suunata raha täiendavalt erinevatesse 
arendustegevustesse või Tartumaa noortefondi, võimalus on ka vähendada liikmemaksu. 
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Priit Lomp jagas oma mõtteid, öeldes, et kas vähendada liikmemaksu ja/või teha midagi liikmetele või 
vähendada nt Emajõe projekti puhul KOVide omaosalust. Esta Tamm toetas Priit Lompi mõtet 
korraldada midagi oma liikmetele, et suurendada motivatsiooni liikmeskonda kuuluda. Lisaks on 
plaanis käivitada taas liikmete klubiõhtud. Juhatus leidis, et tuleks edastada liikmetele infokirjaga 
küsitlus, et teada, mis üritusi nad soovivad, et neile korraldatakse.  
 
2. Liikmete vastuvõtmine (SkyCorp OÜ, Rahvamatkad OÜ, MTÜ Stellaarium) 
Kambja vallas tegutsev SkyCorp OÜ on esitanud avalduse TASi liikmeks astumiseks (materjalina 
lisatud avaldus). 
Nõo vallas tegutsev MTÜ Stellaarium on esitanud avalduse TASi liikmeks astumiseks (materjalina 
lisatud avaldus). 
Kambja vallas tegutsev Rahvamatkad OÜ on esitanud avalduse TASi liikmeks astumiseks 
(materjalina lisatud avaldus). 
 
OTSUS: ühehäälselt vastu võtta Tartumaa Arendusseltsi liikmeteks SkyCorp OÜ, MTÜ Stellaarium 
ja Rahvamatkad OÜ. 
 
Anneli Saaroja pakkus, et järgmises TASi infokirjas võiks neist kolmest liikmest mõne sõnaga 
kirjutada.  
 
3. Hindamiskomisjoni liikmete kinnitamine 
Tartumaa Arendusselts kuulutas välja konkursi LEADER-meetme projektitaotluste 
hindamiskomisjoni liikmete leidmiseks. Laekus 23 avaldust. 
 
Hindamiskomisjoni liikmete kandidaadid on toodud protokolli lisas 2.  
 
OTSUS: ühehäälselt kinnitada hindamiskomisjoni liikmeteks kõik 23 avalduse saatnud isikut. 
 
4. Üldkoosoleku päevakorra, toimumisaja ja koha kinnitamine 
Kristiina tutvustas üldkoosoleku päevakorda: 

a) Kristiina andis ülevaate kavandatavast TASi strateegia 2023-2027 ettevalmistamise 
tegevuskavast. Arutleti väljastpoolt sisse tellitavate teenuste mahu ja eelarve üle. Kristiina 
kohendab antud eelarvet ja seejärel saadab juhatuse liikmetele peegeldamiseks.  

b) Peipsi Järvefestivali esindaja Kadi Ploom andis ülevaate juba toimunud Peipsi 
Järvefestivalidest ja aastatel 2022/2023 kavandatavatest festivalidest. Kadi tutvustas juhatusele 
festivali eelarvet 2022–2023. Juhatus tegi ettepaneku, et Kadi võiks tulla TASi üldkoosolekule 
järvefestivali projektist rääkima, millega Kadi nõustus. TASi esindajad (Kairi, Ain, Kristiina) 
panevad kokku TASi ootusi ja festivali kitsaskohti peegeldava tagasiside, millele Kadi võiks 
üldkoosolekul keskenduda.  

c) Kristiina tutvustas Tartu 2024 Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi perioodi, eesmärke, 
kasusaajaid, kavandatavat eelarvet jms. 48 500€ on TASi eelarve, mis sisaldab sündmuste 
korraldamise, turunduse ja koolitusprogrammi kulusid. 

d) Rakenduskava muudatus on lisatud üldkoosoleku päevakorda Peipsi Järvefestivali 2022/2023 
koostööprojekti kinnitamisega seoses. 

 
OTSUS: ühehäälselt kinnitada üldkoosoleku toimumisaeg 23. märts 2022 kell 16.00–18.00, 
toimumiskoht Elva Kultuurikeskus ja päevakord järgmiselt: 
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1. Ülevaade TASi tegevusest ja uue programmperioodi ettevalmistamisest 
2. Tartumaa Arendusseltsi LEADER piirkonna moodustamine ja taotluse esitamine kohaliku 

arengustrateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetuse taotlemiseks „Eesti maaelu arengukava 
2014–2020“ meetme 19 „Toetus LEADERi kohalikule arengule“ allmeetme 19.1 „Kohaliku 
arengu strateegiate ettevalmistamine“ raames 

3. Tartu 2024 Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi koostööprojekti kinnitamine 
4. Peipsi Järvefestivali koostööprojekti kinnitamine 
5. 2022. a rakenduskava muutmine 
6. Info 

 
5. Töötajate värbamine: Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi koordinaator ja Tartumaa 

toiduvõrgustiku koordinaator 
Kristiina põhjendas töötajate värbamise vajadust ja nende palga tasustamisvahendeid. Lõuna-Eesti 
kogukonnaprogrammi koordinaatori ja Tartumaa toiduvõrgustiku koordinaatori töö algusajaks on 
planeeritud maikuu. Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi koordinaatori tööaeg on tähtajaline, lõppedes 
2024. a. Samas, Tartumaa toiduvõrgustiku koordinaator kätkeks endas pikaajalist töökohta. Mõlemale 
kohale kavandatakse avatud konkursid. 
 
6. Lähetused ja õppereisidel osalejate kinnitamine (Saksamaa, Sloveenia, Portugal, Rootsi) 
Kristiina andis ülevaate lähiajale kavandatud lähetustest.   
 
OTSUS: ühehäälselt kinnitada Kristiina Tammetsa ja Kadri Püü lähetus Portugali seoses URBACTi 
programmi rahvusvahelise koostööprojektiga „Food Corridors“ perioodil 24.–28.05.2022. Maksta 
mõlemale päevaraha 50€ päeva kohta, 5 päeva eest. Katta toiduvõrgustiku esindajate osalemisega 
seotud kulud. 
OTSUS: ühehäälselt kinnitada Kristiina Tammetsa ja Linda Suurmetsa lähetus Sloveeniasse seoses 
projektiga „Euroopa lennujaamade koostöövõrgustiku loomine ja koostöö edendamine Hiina 
partneritega“ perioodil 02.–06.05.2022. Maksta mõlemale päevaraha 50€ päeva kohta, 5 päeva eest. 
Katta Heliise Unt’i ja Helen Kalbergi osalemisega seotud kulud. 
OTSUS: ühehäälselt kinnitada Kaisa Timmi lähetus Saksamaale seoses projektiga „Crowd4Region“ 
perioodil 25.–27.04.2022. Maksta päevaraha 50€ päeva kohta, 3 päeva eest. Katta Sven Tobrelutsu 
osalemisega seotud kulud. 
OTSUS: ühehäälselt kinnitada Kristiina Tammetsa lähetus Rootsi seoses ELARDi koosolekuga 
perioodil 01.–04.06.2022. Maksta päevaraha 50€ päeva kohta, 4 päeva eest. 
 
7. LINC konverentsil Tšehhis 21.–24.06 osalejate kinnitamine 
Kristiina andis ülevaate LINC konverentsi programmist.  
Tegevtöötajatest osalevad Kristiina Tammets, Kaisa Timmi, Linda Suurmets. Juhatuse liikmed 
teatavad oma osalemise 15. märtsiks.  
 
8. Tartumaa Noortefondi töökordade kinnitamine 
Juhatuse ettepanekul korrigeeriti noorte väikeprojektide taotlusvormi.  
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OTSUS: ühehäälselt kinnitada Tartumaa Noortefondi 2022. a töökorrad.  
 
Kristiina informeeris juhatust noortefondi taotlusvoorudest ja 10. mail toimuvast Tartumaa 
Noortefondi tänuüritusest.  
 
9. IDIS „Viitorul“ ettepanek osaleda projektitaotluses „EU4Youth phase III Youth 

Employment and Entrepreneurship: Fostering Youth Employment and Societal Change 
through Social Entrepreneurship“ (EU4Youth programme) 

Kristiina ja Kairi selgitasid antud ettepaneku tagamaid. Kairi arvas, et võiks kinnitada osalemise 
projektitaotluses ja teha toetuskirja. Juhatus nõustus Kairi ettepanekuga.  
 
10. Muu info 
Järgmine juhatuse koosolek toimub aprilli lõpus või mai alguses. Lisaks, aprilli lõpus tulevad Eestisse 
URBACTi koostööprojekti partnerid ning võimaluse korral on ka juhatuse liikmed oodatud üritustest 
osa võtma.  
 
 
 
 
Koosoleku juhataja: Priit Lomp    
 
 
 
Protokollija: Linda Suurmets 
 


