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TARTUMAA ARENDUSSELTS 

JUHATUSE ELEKTROONILISE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

                       03.06.2018 

 

Koosolekut viis läbi ja protokollis Kristiina Tammets 

 

Osalesid juhatuse liikmed: Liis Lainemäe, Priit Lomp, Ain Avi, Gea Järvela, Priit Värv, Aivar Matt, 

Kairi Kell, Jarno Laur, Mikk Järv 

 

Juhatuse koosoleku päevakord: 

1. Taotlusvooru 26.03-10.04 hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine; 

2. Seisukoha kujundamine MTÜ Emajõe Lodjaseltsi taotluse osas. 

 

E-koosoleku teade saadeti juhatuse liikmetele e-postiga 29.05.2018: 

 

Eile toimus hindamiskomisjoni selle taotlusvooru esimene kohtumine ja saime lõplikult paika 

hindajate koosseisu. 

 

Vastavalt 18.04.18 toimunud juhatuse koosolekul kokkulepitule viime taotlusvooru 26.03-10.04 

hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamise punkti läbi elektroonilise hääletuse vahendusel.  Lisaks on 

tekkinud vajadus võtta seisukoht Emajõe Lodjaseltsi projektitaotluse osas. 

 

Juhatuse elektroonilise koosoleku päevakord: 

1.              Taotlusvooru 26.03-10.04 hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine; 

2.              Seisukoha kujundamine MTÜ Emajõe Lodjaseltsi projektitaotluse osas. 

 

Palun leidke manusest otsuste eelnõud, lisa 1 hindamiskomisjoni nimekirjaga, Emajõe Lodjaseltsi 

avaldus, projektitaotlus ja meiepoolne selgitus. 

 

Palun kinnitage oma digiallkirjaga mõlemad otsuste eelnõud ja andke teada e-kirja teel ka oma 

seisukoht, kas poolt, vastu või erapooletu hiljemalt pühapäeval, 03.06.2018 kell 13:00. 

 

Päevakorra punkt 1. Taotlusvooru 26.03-10.04 hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine 

 

Kõik juhatuse liikmed saatsid digitaalselt allkirjastatud otsuse eelnõu tagasi tähtaegselt. Juhatuse 

liikmete e-kirja teel saadetud seisukohad on toodud protokolli lisas 2. 

 

Hääletamise tulemused: 

 

Liis Lainemäe - poolt 

Priit Lomp - poolt 

Ain Avi - poolt 

Gea Järvela - poolt 

Priit Värv - poolt 

Aivar Matt - poolt 

Kairi Kell - poolt 

Jarno Laur - poolt 
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Mikk Järv - poolt 

 

1. OTSUS: Kinnitada taotlusvooru 26.03-10.04 hindamiskomisjoni koosseis vastavalt lisale 1. 

Kõik poolt. 

 

Päevakorra punkt 2. Seisukoha kujundamine MTÜ Emajõe Lodjaseltsi taotluse osas. 

 

Kõik juhatuse liikmed saatsid oma seisukoha ja digitaalselt allkirjastatud otsuse eelnõu tagasi. Üks 

allkirjastatud eelnõu saadeti tagasi 04.06 tulenevalt juhatuse liikme viibimisega keskkonnas, kus 

puudus võimalus digitaalseks allkirjastamiseks. Juhatuse liikmete e-kirja teel saadetud seisukohad on 

toodud protokolli lisas 3. 

 

Hääletamise tulemused: 

 

Liis Lainemäe - poolt 

Priit Lomp - poolt 

Ain Avi - poolt 

Gea Järvela - erapooletu 

Priit Värv - poolt 

Aivar Matt - erapooletu 

Kairi Kell - poolt 

Jarno Laur - vastu 

Mikk Järv – poolt 

 

 

2. OTSUS: Võtta seisukoht, et MTÜ Emajõe Lodjaseltsi projektitaotluse puhul on sisuliselt 

tegemist turismiteenuse pakkumisega ja see tegevus kuulub TASi turismiettevõtluse 

arendamise meetme 1.2 esimese tegevussuuna alla, milleks on piirkondlikku eripära rõhutava 

turismiettevõtluse arendamine (toetusmäär kuni 50%). 

 

Elektroonilise koosoleku käigus tekkinud arutelud näitasid, et antud küsimus vajab veelkordset 

arutelu juhatuse korralisel koosolekul ning antud seisukoha kinnitamist juhatuse poolt. Antud 

päevakorra punkt on lisatud 11. juunil toimuva juhatuse koosoleku päevakorda. 

 

Koosoleku läbiviija ja protokollija  

Kristiina Tammets 

 


