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TARTUMAA ARENDUSSELTS 
JUHATUSE KOOSOLEK 

21.09.2022 kell 15.00-17.30 

Tartu Vallavalitsuses (Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald) 

 

Koosoleku juhatajad: Priit Lomp, Kairi Kell 

Protokollija: Triin Lepik 

 

Osalesid juhatuse liikmed Mikk Järv, Küllike Kuusik, Anneli Saaroja, Esta Tamm, Priit Lomp, 

Jarno Laur, Kairi Kell, Priit Värv ja tegevtöötajad Kristiina Tammets, Kaisa Timmi, Linda 

Suurmets, Triin Lepik. 

 

Juhatuse koosoleku päevakord: 

1. Ülevaade TASi tegevustest ja eelarve täitmisest 

2. Üldkoosoleku päevakorra, toimumisaja ja -koha kinnitamine 

2.1. Ülevaade TASi tegevusest ja eelarve täitmisest 

2.2. Ülevaade TASi strateegia koostamisest ja hetkeseis 

2.3. TASi põhikirja muutmine 

2.4. 2022. a rakenduskava muutmine 

      2.5. 2023. a rakenduskava kinnitamine 

      2.6. 2023. a eelarve vastuvõtmine 

      2.7. Koostööprojekti Tartumaa ja Seinäjoki (Soome) piirkonna tegevusgruppide, arendus-         

      ning lennundussektori organisatsioonide vahel kinnitamine 

      2.8. Suurprojektide videotutvustuste vaatamine, küsimused ja tagasiside liikmetelt 

      2.9. Info 

3. Kristiina Tammetsaga töölepingu lisa sõlmimine Tartu 2024 kogukonnaprogrammi 

koordineerimiseks 

4. Tartu 2024 kogukonnaprogrammi Tartumaa hindamiskomisjoni kinnitamine 

5. TASi tööreiside ja lähetustega seonduv 

6. Toidustrateegia rakendamiseks ERASMUSE innovatsioonivõrgustike vooru projekti 

esitamise kinnitamine 

7. Muu info 
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1. Ülevaade TASi tegevustest ja eelarve täitmisest 

Avatud on sügisene taotlusvoor (20.09-20.10), kus jagatakse laiali rekordilised 1,3 miljonit 

eurot. 

Uue programmiperioodi strateegia koostamisel on läbiviidud avaseminar, ümarlauad 

valdades ja visiooniseminar.  Välja koorunud põhiteemaad on: arukad kogukondlikud 

lahendused; noorte ettevõtlikkus; kohaliku ressursi väärindamine; rohepööre ja 

ringmajandus. Üldkoosolekul (11.oktoober) tutvustatakse strateegia esimest mustandit. 

Suurprojektide videoid laekus 5, mis saadeti juhatusele edasi ning tehakse kättesaadavaks 

TASi kodulehel üldkoosoleku materjalidena. 

Tartu 2024 Lõuna-Eesti kogukonnavooru laekus Tartumaalt 13 projekti, Lõuna-Eesti peale 

kokku laekus 32 projekti.  

Aasta lõpus lõppevad järgmised projektid: kollased aknad, crowd4region, lennujaamade 

projekt, Erasmus, arukad külad. 

Eelarve täitmine on üldjuhul plaanipärane, projektide omafinantseering on aasta lõpuks 

tõenäoliselt 10 000 euroga eelarve ületanud, kuna koroonaviiruse tõttu lükkusid mitmed 

sündmused käesolevasse aastasse edasi. 

Üldkoosolekul tuuakse välja eelarve täitmise juures, et tõenäoliselt ületab aasta lõpuks 

omafinantseeringu rida eelarves ca 10 000 eurot. 

 

2. Üldkoosoleku päevakorra, toimumisaja ja -koha kinnitamine 

2.1. Ülevaade TASi tegevusest ja eelarve täitmisest 

2.2. Ülevaade TASi strateegia loomisest ja hetkeseis 

Üldkoosolekul annab ülevaate Mihkel Laan Zoomi kaudu. 

2.3. TASi põhikirja muutmine 

Põhikirja lisati järgnev punkt: „kohalike põllumajandussaaduste tootmise, 

ümbertöötlemise ja turustamise edendamine ning toidukultuuri ja maaturismi 

arendamine“. Punkt on vajalik, et PRIA-st oleks võimalik antud valdkonna jaoks toetust 

taotleda. 

2.4. 2022. a rakenduskava muutmine 

2.5. 2023. a rakenduskava kinnitamine 

Rakenduskava vaba jääk (183 347, 33 eurot) suunatakse võrdselt 1.1 (väiketootmise ja 

teenuste arendamine) ja 1.2. (turismiettevõtluse arendamine) meetmetesse. 
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Üldkoosoleku päevakorda lisada 2022. a rakenduskava muutmine. Vajalik suunata jääk 

summas 3127 eurot käesoleva taotlusvooru covid meetmesse. 

2.6. 2023. a eelarve vastuvõtmine 

2.7. Koostööprojekti Tartumaa ja Seinäjoki (Soome) piirkonna tegevusgruppide, arendus- 

ning lennundussektori organisatsioonide vahel kinnitamine 

Koostööprojekti kinnitamine suunatakse edasi üldkoosolekule. 

2.8. Suurprojektide videotutvustuste vaatamine, küsimused ja tagasiside liikmetelt 

Üldkoosolek annab igale projektile tagasiside märksõnade abil – tuuakse välja projekti 

tugevused ja arenguruum. Suurprojektide hindamisse kaasame eksperdid, kelleks võiks olla 

Mihkel Laan ja Rafael Milerman. 

2.9. Info 

OTSUS: kinnitada üldkoosoleku päevakord, toimumisajaks 11. oktoober kl 15.30-18 ja 

toimumiskohaks Luunja vald. 

 

3. Kristiina Tammetsaga töölepingu lisa sõlmimine Tartu 2024 kogukonnaprogrammi 

koordineerimiseks 

Arutelu Kristiina Tammetsa töölepingu osas. Juhatuse liikmetelt ettepanek vormistada lisa 

täiendavate tööülesannete elluviimiseks ja kooskõlastada lisa sõnastus juristiga. 

OTSUS: sõlmida Kristiina Tammetsaga töölepingu lisa. 

Arutelu Tiina Ivaski lepingu ja tasu osas, kes tegeleb samuti Tartu 2024 kogukogukonna 

programmi administratiivse poolega. Juhatus toetas lahendust, et Valgamaa Partnerluskogu 

sõlmib Tiinaga lepingu, vahendid eraldatakse SA Tartu 2024 kogukonnaprogrammi eelarvest. 

 

4. Tartu 2024 kogukonnaprogrammi Tartumaa hindamiskomisjoni kinnitamine 

Juhatusest hakkavad Tartumaa sündmuste projekte hindama Mikk Järv ja Kairi Kell, 

ühendust võetakse veel ka Ain Aviga. Juhul, kui Ain ei ole nõus, siis küsitakse teiste juhatuse 

liikmete valmisolekut. Väline hindaja on Astrid Hallik ja ettepanek tehakse ka Karin 

Pastak’ile. 

 

5. TASi tööreiside ja lähetustega seonduv 

OTSUS: kinnitada välislähetused järgmiselt: 



 

 

 4 

5.1. Kristiina Tammetsa ja Kaisa Timmi lähetus Moldova 04.-07.07.2022 seoses 

Välisministeeriumi projektiga „Uuenduslikud ja digitaalsed lahendused Moldova 

maapiirkondade arendamisel“. Päevaraha maksta 30€ päeva kohta, kokku 4 päeva eest. 

5.2. Kairi Kella ja Linda Suurmetsa lähetus Gruusia 05.-09.09.2022 seoses 

ERASMUSE noorteprojektiga. Päevaraha maksta 30€ päeva kohta, kokku 5 päeva eest. 

5.3. Kaisa Timmi lähetus Austriasse 05.-07.09.2022 seoses Crowd4Region 

ühisrahastuse projekti lõpuseminariga. Päevaraha maksta 50€ päeva kohta, kokku 3 päeva 

eest. 

5.4. Kristiina Tammetsa lähetus Poola 11.-14.09.2022 seoses Euroopa Maapäevaga. 

Päevaraha maksta 50€ päeva kohta, kokku 4 päeva eest. 

5.5. Annemari Polikarpus lähetus Gruusia 18.-25.09.2022 seoses Tartu Ärinõuandla 

korraldatava õppereisiga toidu- ja turismivaldkonna inimestele. Päevaraha maksta 30€ päeva 

kohta, kokku 7 päeva eest. 

5.6. Kaisa Timmi ja Kristiina Tammetsa lähetus Soome 28.-30.09.2022 seoses kollaste 

akende koostööprojektiga. Päevaraha maksta 50€ päeva kohta, kokku 3 päeva eest. 

5.7. Kaisa Timmi lähetus Taani 03.-06.10.2022 seoses Arukate külade koostööprojekti 

õppereisiga. Päevaraha maksta 50€ päeva kohta, kokku 4 päeva eest. 

5.8. Tiina Ivaski lähetus Austriasse 03.-06.10.2022 seoses Arukate külade 

koostööprojekti õppereisiga. Päevaraha maksta 50€ päeva kohta, kokku 4 päeva eest. 

5.9. Kristiina Tammetsa lähetus Brüsseli 05.-07.10.2022 seoses ÜPP Euroopa 

võrgustiku avaseminariga ja TASi Noortefondi projekti esindamisega. Päevaraha maksta 50€ 

päeva kohta, kokku 3 päeva eest. 

5.10. Annemari Polikarpus lähetus Läti ja Leedu õppereisile 05.-08.10.2022. Päevaraha 

maksta 50€ päeva kohta, kokku 4 päeva eest. 

5.11. Kristiina Tammetsa ja Tiina Ivaski lähetus Poola 16.-18.10.2022 seoses Smart 

Rural 21 (Arukate külade Euroopa projekt) konverentsiga. Päevaraha maksta 50€ päeva 

kohta, kokku 3 päeva eest. 

5.12. Kristiina Tammetsa lähetus Tšehhi 25.-27.10.2022 seoses ELARDi 

üldkoosolekuga. Päevaraha maksta 50€ päeva kohta, kokku 3 päeva eest. 

Järgmisel koosolekul arutatakse võimalust, et Kristiina Tammets saaks kinnitada 

tegevtöötajate välislähetused ise. 
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6. Toidustrateegia rakendamiseks ERASMUSE innovatsioonivõrgustike vooru 

projekti esitamise kinnitamine 

Kristiina tutvustab juhatusele projekti ja TASi eelarvet, mille suurus on 296 588€. Projekt 

sai esitatud 15. septembril. Projekt toetab Tartumaa toidustrateegia 3. eesmärgi, mis on 

toidusektori innovatsioonivõimekuse suurendamine, elluviimist. Projektis on üle 200 000€ 

palgakulusid, mida saaksime osaliselt kasutada toidukoordinaatori palgafondiks. 

OTSUS: kinnitada Tartumaa Arendusseltsi osalemine projektis. 

 

7. Muu info 

Muud infot ei olnud.  

Koosolek lõppes kell 16.55. 


