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TARTUMAA ARENDUSSELTS 

JUHATUSE ELEKTROONILISE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

21.02.2022 

Koosoleku viis läbi Kristiina Tammets 

Protokollija: Linda Suurmets 

 

Osalesid juhatuse liikmed Küllike Kuusik, Anneli Saaroja, Kairi Kell, Priit Lomp, Mikk Järv, 

Jarno Laur, Priit Värv, Ain Avi ja Esta Tamm. 

 

Juhatuse elektroonilise koosoleku päevakord: 

1. Reisikorraldusteenuste avatud hanke läbiviimise kava kinnitamine 

2. EL Horisondi programmi projektis „Making women led food chain innovations visible: 

Socio-technical innovations for vibale rural areas“ pilootpiirkonnana osalemise 

otsustamine 

 

E-koosoleku teade koos otsuste eelnõude ja EL Horisondi ülevaatega saadeti juhatuse 
liikmetele e-posti teel 14.02.2021:  
 
Head juhatuse liikmed! 
 
Seoses vajadusega teha otsused reisikorraldusteenuste avatud hanke läbiviimiseks ja EL 
Horisondi programmi projektis „Making women led food chain innovations visible: Socio-
technical innovations for viable rural areas” pilootpiirkonnana osalemise otsustamiseks, 
viime järgmise juhatuse koosoleku läbi elektrooniliselt. 
 
Juhatuse elektroonilise koosoleku päevakord 21.02.2022: 
1. Reisikorraldusteenuste avatud hanke läbiviimise kava kinnitamine 
2. EL Horisondi programmi projektis „Making women led food chain innovations visible: 
Socio-technical innovations for viable rural areas” pilootpiirkonnana osalemise otsustamine 
 
Palun leidke kirja lisast otsuste eelnõud, reisikorraldusteenuste avatud hanke läbiviimise kava 
ja EL Horisondi programmi projekti „Making women led food chain innovations visible: 
Socio-technical innovations for viable rural areas“ ülevaade. 
 
PS! Palun kinnitage oma digiallkirjaga mõlemad otsuste eelnõud Dokobitis ja andke teada 
e-kirja teel (kadri@tas.ee) oma seisukoht mõlema otsuse eelnõu kohta, kas poolt, vastu 
või erapooletu hiljemalt esmaspäeval, 21.02.2022 kell 16:00. 
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Kõik juhatuse liikmed digiallkirjastasid Dokobiti keskkonnas otsuste eelnõud tähtaegselt ning 

andsin tähtaegselt e-kirja teel teada oma seisukohast otsuste eelnõude osas. Juhatuse liikmete 

e-kirja teel saadetud seisukohad on toodud protokolli lisas 1.  

 

Päevakorra punkt 1. Reisikorraldusteenuste avatud hanke läbiviimise kava kinnitamine 

 

Hääletamise tulemused: 
Juhatuse liige E-maili vastus 
Priit Lomp Poolt 
Jarno Laur Poolt 
Mikk Järv Poolt 
Anneli Saaroja Poolt 
Küllike Kuusik Poolt 
Kairi Kell Poolt 
Ain Avi Poolt 
Esta Tamm Poolt 
Priit Värv Poolt 

 

OTSUS: 

Kinnitada reisikorraldusteenuste avatud hanke läbiviimise kava.  

Kõik poolt. 

 

Päevakorra punkt 2. EL Horisondi programmi projektis „Making women led food chain 

innovations visible: Socio-technical innovations for vibale rural areas“ pilootpiirkonnana 

osalemise otsustamine 

 

Hääletamise tulemused: 
Juhatuse liige E-maili vastus 
Priit Lomp Poolt 
Jarno Laur Poolt 
Mikk Järv Poolt 
Anneli Saaroja Poolt 
Küllike Kuusik Poolt 
Kairi Kell Poolt 
Ain Avi Poolt 
Esta Tamm Poolt 
Priit Värv Poolt 
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OTSUS:  

Osaleda EL Horisondi programmi projektis „Making women led food chain innovations 

visible: Socio-technical innovations for vibale rural areas“ pilootpiirkonnana. 

 

Kõik poolt.  

 

 

Koosoleku läbiviija:       Koosoleku protokollija: 

 Kristiina Tammets             Linda Suurmets 

 


