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TARTUMAA ARENDUSSELTS 
ÜLDKOOSOLEK 

08.06.2022 kell 15.00–17.00 
Lange Motokeskus (Pärnavälja tee 1, Lange)  

Algus 15.25, lõpp 16.15 
 
Koosoleku juhataja: Priit Lomp 
Koosoleku protokollija: Linda Suurmets 
 
Juhatuse esimees Priit Lomp tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Linda Suurmetsa 
ning häältelugejateks Kaisa Timmi ja Kadri Püü. Koosolekut juhatab Priit Lomp. 
Kõik poolt. 
 
Üldkoosolekust osavõtjate ja volitatud esindajate nimekiri on toodud protokolli lisas 1. 
Tartumaa Arendusseltsil on seisuga 08.06.2022 68 liiget. Osalevaid liikmeid üldkoosolekul 23, 
millega on kvoorumi nõue täidetud.  
 
Üldkoosoleku päevakord: 

1. Lühike ülevaade TASi tegevusest, eelarve täitmisest 
2. Ülevaade uue perioodi strateegia koostamise ajakavast ja tegevustest 
3. TASi 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni arvamus, 

audiitori aruanne 
4. 2022. a rakenduskava muutmine 
5. Tartumaa toidustrateegia kinnitamine 
6. Suurprojektide tutvustamise ja esitamise ajakava 
7. Info  

 
Päevakorra kinnitamine. 
Kõik poolt. 
___________________________________________________________________________ 

1. Lühike ülevaade TASi tegevusest, eelarve täitmisest 
Kristiina Tammets andis ülevaate Tartumaa Arendusseltsi 2022. a tegevustest ja eelarve 
täitmisest. Olulisemad punktid on toodud siin:  

• Projektide taotlusvoorude läbiviimine 
2022. a  II taotlusvoor (20.09–20.10.22): 

o Meede 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine: 188 700€ 
o Meede 1.2. Turismiettevõtluse arendamine: 188 700€ 
o Meede 1.3. COVID-19 toetusmeede: 123 047,70€ 
o Meede 2.1 Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine: 361 717,50€ 
o Meede 2.2. Noorte aktiviseerimine: 45 429€ 
o Meede 3.1. Suurprojektide arendamine: 400 000€ 

• Koostööprojektide elluviimine 
• Uue strateegia loomise protsessi ettevalmistamine ja elluviimine 
• Töö Eesti LEADER Liidu juhatuses ja Euroopa Leader Ühenduses, siseriikliku CLLD 

töögrupi ja arukate külade töögrupi eestvedamine 
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• Eelarve täitmine on plaanipärane, aprilli lõpu seisuga oli tulude laekumine 85 024€ ja 
kulud 58 732€. 

 
2. Ülevaade uue perioodi strateegia koostamise ajakavast ja tegevustest 

Kristiina Tammets andis ülevaate Tartumaa Arendusseltsi kohaliku arengu strateegia 2023–
2027 koostamise ajakavast ja tegevustest, mis viiakse ellu meetme 19.1 „Kohaliku arengu 
strateegiate ettevalmistamine“ raames.  
Kohalike omavalitsuste ümarlauad toimuvad 13., 14., 29. ja 30. juunil 2022. 
Strateegia piirkondlik kaasamisseminar toimub 16.09.2022. 
Koolituste ja õppereiside info tuleb jooksvalt augustikuus.  
 
Palume TASi liikmetel, taotlejatel ja koostööpartneritel täita TASi uue rahastusperioodi 
strateegia koostamisega seotud küsimustiku, mis koondab infot TASi senise tegevuse kohta 
ja uurib, kuhu tuleks toetusraha edaspidi suunata:  
https://www.surveymonkey.com/r/TAS2023  
 

3. TASi 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni 
arvamus, audiitori aruanne 

Kristiina tutvustas üldkoosolekul osalejatele Tartumaa Arendusseltsi 2021. a majandusaasta 
aruannet. Priit Lomp tutvustas revisjonikomisjoni arvamust ja Kristiina audiitori aruannet.  
 
OTSUS: kinnitada Tartumaa Arendusseltsi 2021. a majandusaasta aruanne. 
Poolt: 23 
 

4. 2022. a rakenduskava muutmine 
Kristiina andis ülevaate Tartumaa Arendusseltsi 2022. a rakenduskavasse sisse viidavatest 
muudatustest: 

• kogukondade meetme mahu suurendamine 180 000€ võrra, mis tuleb elluviimata 
jäänud projektide arvelt ja odavnemistest; 

• COVID-19 meetme jäägi kasutamine summas 123 047,70€. 
 
OTSUS: 

1) kinnitada Tartumaa Arendusseltsi 2022. a rakenduskava taotletav projektitoetuse 
summa kohalike traditsioonide hoidmise ja arendamise meetme 2022. a teises 
taotlusvoorus muudetud eelarve kogusummas 361 717,50 eurot.  

2) Kinnitada Tartumaa Arendusseltsi 2022. a rakenduskava taotletav projektitoetuse 
summa COVID-19 toetusmeetme 2022. a teises taotlusvoorus meetme jäägi 
kogusummas 123 047,70 eurot.  

Poolt: 23 
 

5. Tartumaa toidustrateegia kinnitamine 
Kristiina tutvustas üldkoosolekul osalejatele URBACT rahvusvahelise koostööprojekti „Food 
Corridors“ raames koostatud Tartumaa toidustrateegiat 2022–2030. Tartumaa 
toidukoordinaatoriks on Annemari Polikarpus, kes hakkab selle strateegia rakendamist eest 
vedama. 
 
OTSUS: kinnitada Tartumaa toidustrateegia aastateks 2022–2030.  
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Poolt: 23 
 

6. Suurprojektide tutvustamise ja esitamise ajakava 
Kristiina informeeris osalejaid Tartumaa Arendusseltsi meetme 3.1. Suurprojektide 
arendamine taotlusvoorust. Taotlusvoor on avatud 20. septembrist kuni 20. oktoobrini 2022. a. 
Taotlejal tuleb panna kokku videotutvustus (8–10 minutit), mis sisaldaks järgnevat infot 
planeeritava suurprojekti kohta: 

• Mida tehakse? 
• Miks see projekt on vajalik? Millise kitsakoha lahendab või millist potentsiaali aitab 

paremini kasutusele võtta? 
• Mis on projektis innovaatiline või mille poolest on projekt eriline? 
• Kellega koos projekt ellu viiakse? 
• Millised on oodatavad tulemused? 
• Kes hakkavad projekti tulemust kasutama ja kui suur on sihtgrupp? 
• Milline on projekti laiem väärtus/kasu Tartumaa jaoks? 
• Mis on projekti maksumus ja omafinantseering? 

 
Videot sisaldav link tuleb esitada hiljemalt 15.09.2022, e-maili aadressile linda@tas.ee. 
 
Videotutvustused tehakse TASi liikmetele kättesaadavaks septembris ja esitletakse 2022. a 
sügisel (oktoobris) toimuval TASi üldkoosolekul.  
 

7. Info 
Seoses Kadri Püü lahkumisega Tartumaa Arendusseltsist konsultant-projektijuhi ametikohtalt, 
tänati teda pikaajalise töö eest ja sooviti ägedaid uusi väljakutseid.  
 
Järgmisel üldkoosolekul tutvustatakse uut projektijuhi assistenti.  
 
Täname üldkoosolekul osalejaid! 
 
 
 
 
 
 
        Priit Lomp        Linda Suurmets 
Üldkoosoleku juhataja      Üldkoosoleku protokollija 
 


