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TARTUMAA ARENDUSSELTS 
ÜLDKOOSOLEK 

11.10.2022 kell 15.30–18.00 
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus (Aedniku 2, Luunja)  

 
Algus 15.42, lõpp 18.14 
 
Koosoleku juhataja: Priit Lomp 
Koosoleku protokollija: Linda Suurmets 
 
Juhatuse esimees Priit Lomp tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Linda Suurmetsa 
ning häältelugejateks Kaisa Timmi ja Kristiina Tammetsa. Koosolekut juhatab Priit Lomp. 
Kõik poolt. 
 
Üldkoosolekust osavõtjate ja volitatud esindajate nimekiri on toodud protokolli lisas 1. 
Tartumaa Arendusseltsil on seisuga 11.10.2022 68 liiget. Osalevaid liikmeid üldkoosolekul 26, 
millest 25 kohapeal ja 1 e-keskkonnas Zoom, millega on kvoorumi nõue täidetud.  
 
Üldkoosoleku päevakord: 

1. Ülevaade TASi tegevusest ja eelarve täitmisest 
2. Ülevaade TASi strateegia koostamisest ja hetkeseis 
3. TASi põhikirja muutmine 
4. Koostööprojekti Tartumaa ja Seinäjoki (Soome) piirkondade tegevusgruppide, 

arendus- ning lennundussektori organisatsioonide vahel kinnitamine 
5. 2022. a rakenduskava muutmine 
6. 2023. a rakenduskava kinnitamine 
7. 2023. a eelarve vastuvõtmine 
8. Suurprojektide videotutvustuste vaatamine, küsimused ja tagasiside liikmetelt 
9. Info  

 
Koosoleku juhataja tegi ettepaneku tõsta koostööprojekti punkt ettepoole neljandaks 
päevakorra punktiks. Päevakorra kinnitamine. 
Kõik poolt. 
___________________________________________________________________________ 

1. Ülevaade TASi tegevusest ja eelarve täitmisest 
Kristiina Tammets andis ülevaate Tartumaa Arendusseltsi tegevustest: 

• Projektide taotlusvoorude läbiviimine (rekordiline 1,3 miljonit eurot toetusraha) 
• Koostööprojektide elluviimine — mitmed projektid on lõpetatud või lõpetamisel 
• Uued projektid ja nende ettevalmistamine 
• Uue strateegia loomise protsessi elluviimine 
• Töö Eesti LEADER Liidu juhatuses ja Euroopa Leader Ühenduses, uue Leader määruse 

koostamises osalemine ja arukate külade töögrupi eestvedamine 
Lisaks tutvustas TASi tegevjuht Tartumaa Arendusseltsi eelarve täitumist: augusti lõpu seisuga 
oli tulude osas eelarve täidetud 40% ulatuses ja kulude osas 38% ulatuses. Kairi Kellaga on 
koostatud lepingud projektide menetluse ja ERASMUS projekti koordineerimise raames.  
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2. Ülevaade TASi strateegia koostamisest ja hetkeseis 
Mihkel Laan, uuringu- ja konsultatsiooniettevõtte Cumulus Consulting esindaja andis ülevaate 
Tartumaa Arendusseltsi kohaliku arengustrateegia 2023–2027 koostamise ajakavast ja 
tegevustest, mis viiakse ellu meetme 19.1. „Kohaliku arengustrateegiate ettevalmistamine“ 
raames. Kokkuvõtlikult: 

• Kaasamistegevused on suures osas tehtud ja sisend saadud 
• Käimas on veel erinevad analüüsid, millega oktoobri lõpuks luuakse ka taustapilt ja 

täiendavad sisendid strateegiasse; 
• Vaja on määratleda visioon, eesmärgid ja rakenduslik pool ning mõtestada veel 

detailsemalt lahti fookusvaldkondade alammeetmed 
• Strateegia läbivateks põhimõteteks on Tartumaa eripära võimendamine, arukus ja 

uuenduslikkus, rohepöörde rakendamine ning kogukondlikkus (akronüüm TARK). 
Üldkoosolek on informeeritud Tartumaa Arendusseltsi kohaliku arengustrateegia 2023–2027 
koostamise seisust ja on päri strateegia koostamise edasiste elluviidavate tegevustega.  
 
OTSUS: kiita heaks strateegia kavandi ja tegevuspiirkonna analüüsi esitamise 
Maaeluministeeriumile ja PRIAle 31. oktoobriks 2022. 
Poolt: 26 
 

3. TASi põhikirja muutmine 
Kristiina tutvustas Tartumaa Arendusseltsi põhikirja muutmise põhjust.  
OTSUS:  

1) lisada Tartumaa Arendusseltsi põhikirja uus alaeesmärk punkt 2.2.4. kohalike 
põllumajandussaaduste tootmise, ümbertöötlemise ja turustamise edendamine ning 
toidukultuuri ja maaturismi arendamine. 

2) Kinnitada põhikirja muudatus. 
Poolt: 26 
 

4. Koostööprojekti Tartumaa ja Seinäjoki (Soome) piirkonna 
tegevusgruppide, arendus- ning lennundussektori organisatsioonide vahel 
kinnitamine 

Kristiina tutvustas koostööprojekti „Ärisuhete, turismi ja lennuliikluse arendamine Tartu ja 
Seinäjoki piirkondade vahel“ nii eelarvelist kui ka sisulist poolt, tuues välja eesmärgid: 1) 
ärisuhete arendamine Tartu ja Seinäjoki piirkonna ettevõtete vahel, 2) piirkondade 
tutvustamine ja turundus, sh Tartu 2024 ja Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi tutvustamine 
Seinäjoki piirkonnas ning 3) lennuliikluse arendamine Tartu-Seinäjoki ja Kvarkeni 
piirkonnaga, sh innovaatiliste lahenduste ja mehitamata lennunduse edendamine. Tartumaa 
Arendusseltsi eelarve on 42 200€, millest LEADER toetus on 33 760€.  
Üldkoosolekult lahkus liige. 
OTSUS: kinnitada tegevusgrupi koostööprojekt „Ärisuhete, turismi ja lennuliikluse 
arendamine Tartu ja Seinäjoki piirkondade vahel“. Vahendid eraldada Tartumaa Arendusseltsi 
2022. a projektitoetuste regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamise meetmest. 
Poolt: 25 
 

5. 2022. a rakenduskava muutmine 
Kristiina andis ülevaate Tartumaa Arendusseltsi 2022. a rakenduskavasse sisse viidavatest 
muudatustest: 

• 2022. a COVID-19 meetme toetussummade muutmine. 



 
 
 
 

 3 

• 2022. a meetme 3.3. regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine toetussumma 
suurendamine täiendava koostööprojekti lisamise tõttu. 

 
OTSUS: 

1) kinnitada Tartumaa Arendusseltsi 2022. a rakenduskava taotletav projektitoetuse 
summa COVID-19 toetusmeetme 2022. a esimeses taotlusvoorus 177 866,37 eurot ja 
teises taotlusvoorus meetme jäägi kogusumma 126 174,54 eurot. 

2) Suurendada 2022. a rakenduskavas kohaliku tegevusgrupi poolt esitatavate 
projektitoetuste taotluste eelarvet meetmes regionaalse ja rahvusvahelise koostöö 
edendamine 33 760 euro võtta.  

Poolt: 25 
 

6. 2023. a rakenduskava kinnitamine 
Kristiina tutvustas 2023. a rakenduskava, mis esitatakse PRIA-le meetme 19.4. raames. 
 
OTSUS:  
1) kinnitada Tartumaa Arendusseltsi 2023. a rakenduskava jooksvad ja elavdamiskulud 

kogumahuga 262 772 eurot; 
2) kinnitada meetmed eelarve kogumahuga 541 739,39 eurot, mis jaguneb meetmete vahel 

järgmiselt: 
a) 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine 89 158,36 eurot; 
b) 1.2. Turismiettevõtluse arendamine 89 158,36 eurot; 
c) 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine 180 295,13 eurot;  
d) 2.2. Noorte aktiviseerimine 45 073,78 eurot; 
e) 3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine 69 026,88 eurot;  
f) 3.3. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine 69 026,88 eurot. 

Poolt: 25 
 

7. 2023. a eelarve vastuvõtmine 
Kristiina andis TASi üldkoosolekul osalejatele ülevaate TASi 2023. a eelarvest. Tartumaa 
Noortefondi eelarvet suurendatakse 2023. aastaks 5000€ võrra, mille järgselt Tartumaa 
Noortefondi eelarve kokku on 15 000€. 
 
OTSUS: 

1) võtta vastu Tartumaa Arendusseltsi 2023. aasta eelarve 
a. tulud summas 402 573 eurot 
b. kulud summas 402 573 eurot 

2) Kinnitada juhatuse liikmete tasud:  
a. Juhatuse esimehe brutotasu 400 eurot kuus 
b. Juhatuse aseesimehe brutotasu 200 eurot kuus 
c. Juhatuse liikme brutotasu 100 eurot koosolekul osalemise eest 

3) Lubada juhatusel muuta 2023. a eelarve ridu kuni 10% ulatuses. 
Poolt: 25 
 

8. Suurprojektide videotutvustuste vaatamine, küsimused ja tagasiside 
Toimus suurprojektide videote vaatamine. Üldkoosolekul osalejad said esitada küsimusi ideede 
esitajatele ning anda tagasisidet slido kaudu. TASi tegevmeeskond saadab tagasiside kõigile 
suurprojektide ideede esitajatele. 
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9. Info 
 
Tartumaa Arendusselts on korraldamas Leader projekte tutvustavaid õppereise, millest 
esimene sõit Tartumaale, Luunja ja Kastre valda leiab aset 3. novembril. Kutsume kõiki 
osalema. Järgmised sõidud on planeeritud juba 2023. a jaanuari- ja veebruarikuusse 
 
 
 
Täname üldkoosolekul osalejaid! 
 
 
 
 
 
 
        Priit Lomp        Linda Suurmets 
Üldkoosoleku juhataja      Üldkoosoleku protokollija 
 


