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Päevakord: 

1. Uue perioodi strateegia protsessi arutelu 
 

1.Uue perioodi 2023-2027 a. strateegia protsessi arutelu 

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab teada, et tegevusrühma uue strateegia periood on 2023-

2027 a. Uue strateegia ettevalmistuse tegevuskava, mis on kinnitatud tegevusrühma 

üldkoosoleku otsusega tuleb esitada märtsi kuus avatavas taoltusvoorus e-PRIA keskkonnas. 

Tegevuskavas esitatakse: 

 - kavandatavad tegevused strateegia koostamiseks koos kirjeldustega  

- tegevuste elluviimiseks ettenähtud eelarve 

- tegevuste elluviimise eeldatav ajakava 

Märtsikuus esitatud tegevusrühma tegevuskava võib muuta üldkoosoleku või juhatuse 

otsusega. Muudatustest tuleb teavitada PRIAt. Strateegia koostamiseks antav toetus koosneb 

kolmest osast:  

1) toetuse esimene osa: kindlasummaline makse 

2) toetuse teine osa oleneb tegevusrühma elanike arvust 

3) toetuse kolmas osa oleneb tegevusrühma pindalast 

- PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 

tööpäeva jooksul arvates taotluste vastuvõtu lõppemise tähtpäevast. Toetus makstakse 



kindlasummalisena kahes osas. Toetuse saamisega võtab kohalik  tegevusrühm 

kohustused:   

- korraldada avalik üritus tegevuspiirkonnas strateegia koostamise alustamise kohta,  

- teavitada avalikkust strateegia koostamisega seotud üritustest enne selle toimumist oma 

veebilehel, 

- esitada strateegia kavand koos tegevuskava täitmise ülevaatega PRIA e-teenuse 

keskkonna kaudu PRIA-le hiljemalt 31. oktoobriks 2022, 

- esitada nõuetele vastav väljatöötatud strateegia PRIA e-teenuse keskkonna kaudu 

PRIA-le hiljemalt 31. märtsiks 2023 koos kohaliku tegevusrühma üldkoosoleku 

otsusega strateegia vastuvõtmise kohta,  

- avalikustada strateegia koostamisega seotud üldkoosoleku, juhatuse või muu organi 

koosoleku protokollid oma veebilehel. 

Uue perioodi 2023-2027 a. strateegia koostamiseks tehti ettepanek võtta pakkumised uuringu 

tegemiseks ja strateegia protsessi juhtimiseks ning kokkupanemiseks. Uuringu essmärgiks on 

välja selgitada, kuidas eelmise perioodi 2015-2022 strateegia on toiminud. Uue perioodi 

strateegia koostamisel võtta aluseks eelmise perioodi 2015-2022 strateegia.  

Büroo koostab lähteülesanded uuringu ja strateegi koostamiseks ning esitab  juhatusele 

ülevaatamiseks, mille põhjal võetakse hinnapakkumised 2023-2027 a. perioodi strateegia 

uuringu tegemiseks ja strateegia koostamiseks. Läbirääkimise käigus kaalutakse vajadust 

strateegia juhtimiseks eraldi inimese palkamist.  

 

Arutleti projekti Tartu 2024 üle ja arvati, et tuleks korraldada infopäev veebruaris, kuhu tuleks 

kaasata piirkonna kultuurivaldkonna inimesed. Antud projektist ülevaadet tuleb andma 

projektipartner. Juhatus võttis info teadmiseks. 
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