eelmisel nädalal seetõttu, et antud projekti rahastamisotsus tuli PRIAst ka eelmisel nädalal.
OTSUS: katta MTÜ Peipsimaa Turismi projekti “Järvefestival” omafinantseering summas 640 eurot
TASi projektide omafinantseeringute eelarvest.
5. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine
Juhatuse liikmete arvamuste ring senise juhatuse töökorralduse ning juhatuse esimehe ja aseesimehe
töö kohta. Juhatuse liikmed nentisid, et töö on sujunud väga hästi, koostöö on toiminud ning juhatuse
esimees ja aseesimees on hästi oma tööga hakkama saanud. Eraldi tunnustati suurt tööd liikmemaksude
osas ja läbirääkimistes omavalitsustega. Märgiti, et kohati on isegi liiga mugav olnud ja osad juhatuse
liikmed tõid välja, et nemad sooviksid rohkem panustada TASi tegevustesse ning realiseerida paremini
oma potentsiaali. Tegevjuht tõi esile, et rahu ja stabiilsus on võimaldanud hea töökeskkonna ning
tegevmeeskonna koostöö juhatusega, juhatuse esimehe ja aseesimehega on olnud meie arvates väga
hea. Esimees ja aseesimees on panustanud olulisel määral oma aega ja teadmisi TASi tegevuste
läbiviimiseks.
Järgneb kandidaatide seadmine. Priit Lomp esitab kandidaadiks Liis Pärtelpoja ja Aleksandr Širokov
esitab kandidaadiks Lilian Saage.
Kandidaadid saavad sõna.
Lilian Saage peamine sõnum on, et tema soovib tuua juhatusse uusi tuuli, tuua juhatus välja nö
mugavustsoonist ning suuremat tähelepanu pöörata sellele, et juhatuse liikmed osaleksid aktiivselt
diskussioonides ning panustaksid senisest enam TASi tegevustesse. Samuti soovib ta suuremat
diskussiooni luua liikmetega.
Liis Pärtelpoeg ütleb, et ilmselt väga suuri muutusi tema ametisolemise ajal ei tule, kuid suuremat
tähelepanu soovib pöörata liikmete kaasamisele ja teeb ettepaneku, et seda võiksime teha juhatuse
liikmetega kõik koos, mõelda välja, mida teha ja siis teha ühiselt.
Järgneb salajane hääletus ja seejärel häälte lugemine. Lilian Saage saab 5 häält ja Liis Pärtelpoeg saab
4 häält.
Järgneb juhatuse aseesimehe valimine. Eelnevalt on juhatuse liikmed olnud nõus, et juhatuse
aseesimehe nimetab valitud esimees. Lilian Saage teeb ettepaneku Taivo Prantsile asuda aseesimehe
kohale. Taivo Prants loobub. Seejärel teeb Lilian Saage ettepaneku Aleksandr Širokovile asuda
aseesimehe kohale. Aleksandr Širokov on nõus asuma aseesimehe kohale.
OTSUS: kinnitada TAS juhatuse esimeheks Lilian Saage ja aseesimeheks Aleksandr Širokov kuni
20.01.2018.
Kristiina Tammets informeerib, et sai eile kutse LEADER/CLLD seminarile Brüsselis ja kohtumisele
Euroopa Maapäeva asjus 09.-11.11. See lähetus tuleks siis järgmises juhatuses kinnitada.
Lepitakse kokku, et seoses ELARDiga toimuvatest erakorralistest lähetustest teavitab Kristiina
Tammets juhatust e-kirja teel ja vastavad lähetused kinnitatakse siis tagantjärgi järgmisel koosolekul.
Koosoleku juhataja
Liis Pärtelpoeg

Protokollija
Kristiina Tammets

2

