
 
 

 

MES nõuandeteenistuse nõuandva nõukoja 

HÄÄLETUSPROTOKOLL  

10. jaanuar 2020 nr 19 

 

Kuna 4.detsembril 2019 toimunud nõuandva nõukoja koosolekul osales vaid  

5 nõuandva nõukoja liiget (kokku 11 liikmest) ning kvoorumi puudumisel jäi vastu võtmata 

otsused kahes päevakorrapunktis, siis saadeti need päevakorrapunktid 02.jaanuaril 

nõuandvale nõukojale kirjalikuks hääletamiseks. Vastavalt nõuandva nõukoja 04.12 

protokollile nr 18 ja nõuandva nõukoja reglemendi punktile nr 4.5 viidi läbi kirjalik hääletus 

(Lisa 1)  järgmiste punktide osas: 

Otsuse projektide olid järgmised: 

Otsuse projekt päevakorrapunktis 1: 

„Valida nõuandva nõukoja esimeheks Kalle Hamburg“ 

  

Otsuse projekt päevakorrapunktis 2: 

„Tunnistada koolituse nõuetele vastavaks konsulentide Ell Sellis ja Katrin 

Tähepõld osalemine 23.-27. septembrini 2019 toimunud õppereisil.“  

Vastamise tähtajaks, 09. jaanuariks andsid oma otsusest teada 9 nõukoja liiget 11 liikmest.  

Vastavalt nõuandva nõukoja reglemendi punktile 4.5 peab otsuse vastu võtmiseks olema 

poolt 2/3 nõukoja liikmetest ehk arvestades nõukoja praegust koosseisu, vähemalt 8 liiget. 

Arvestades laekunud vastuseid ning 02.01.2020 kirjas märgitud „Kui nõukoja liige ei ole 

selleks tähtajaks oma häält andnud, loetakse tema hääl olevat POOLT“, on reglemendis 

sätestatud kirjaliku hääletuse kvoorum koos ning võeti vastu järgmised otsused: 

1. Valida nõuandva nõukoja esimeheks Kalle Hamburg 

Poolt: 10 häält (Airi Vetemaa, Andre Veskioja, Aret Vooremäe, Hanna Tamsalu,  

Helena Pärenson, Margus Voitk, Mati Tuvi, Tanel Taavi Bulitko, Raimond Strastin,  

Vahur Tõnissoo)  

2. Tunnistada koolituse nõuetele vastavaks konsulentide Ell Sellis ja Katrin 

Tähepõld osalemine 23.-27. septembrini 2019 toimunud õppereisil 

Poolt: 11 häält (Airi Vetemaa, Andre Veskioja, Aret Vooremäe, Hanna Tamsalu,  

Helena Pärenson, Kalle Hamburg, Margus Voitk, Mati Tuvi, Tanel Taavi Bulitko,  

Raimond Strastin, Vahur Tõnissoo)   

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Eva Burm 

protokollija 

 



 
MES nõuandva nõukoja 10.01.2020 

 elektroonilise hääletuse  

 protokolli nr 19 

lisa nr 1 

From: Eva Burm <eva.burm@mes.ee>  

Sent: Thursday, January 02, 2020 11:19 AM 

To: 'Hanna Tamsalu' <Hanna.Tamsalu@pmk.agri.ee>; aiandusliit@aiandusliit.ee; 'Airi Vetemaa' 

<airi.vetemaa@gmail.com>; 'Andre Veskioja' <andre.veskioja@etki.ee>; 'Aret Vooremäe' 

<Aret.Vooremae@emu.ee>; 'Helena Pärenson' <helena.parenson@agri.ee>; kalle@taluliit.ee; 'Margus Voitk' 

<margus@hummuli.ee>; must@estpak.ee; 'Mati Tuvi' <tuvimati@gmail.com>; Vahur Tõnissoo 

<vahur@epkk.ee> 

Cc: leho.verk@mes.ee; 'Angelika Nöps' <Angelika.Nops@pikk.ee> 

Subject: Nõuandva nõukoja kirjalik hääletus 

 

Lugupeetud nõuandva nõukoja liikmed 
 

Head uut aastat!  
 

4.detsembril 2019 toimunud koosolekul (protokoll lisatud käesolevale kirjale) osales vaid 5 nõuandva 
nõukoja liiget (kokku 11 liikmest), mistõttu jäid kvoorumi puudumisel vastu võtmata otsused kahes 
päevakorrapunktis: 
 

1. Nõuandva nõukoja esimehe valimine  
5. Konsulentide koolituste nõuetele vastavaks tunnistamine  
 

Vastavalt nõuandva nõukoja reglemendi punktile 4.5 võib nõukoda võtta otsuseid vastu ka kirjaliku 
hääletuse teel, koosolekut kokku kutsumata. Otsuse vastu võtmiseks peab otsuse poolt hääletama 
vähemalt 2/3 nõukogu liikmetest, ehk arvestades nõukoja praegust koosseisu, vähemalt 8 liiget. 
Sihtasutus peab reglemendi kohaselt esitama otsuse projekti, mille osas hääletatakse.  
 

Käesolevaga kuulutame välja kirjaliku hääletuse järgmiste punktide osas: 
1) MES nõuandva nõukoja esimehe valimine. 04.12 toimunud koosolekul tegi Andre 

Veskioja ettepaneku valida nõukoja esimeheks Kalle Hamburg ning kohal olnud liikmed olid 
selle ettepanekuga nõus. Kalle Hamburg on andnud oma nõusoleku esimehe kohale 
kandideerimiseks.  

2) Konsulentide koolituse nõuetele vastavaks tunnistamine 

Avaldus koolituse nõuetele vastavaks tunnistamise kohta saadeti nõukoja liikmetele enne 
4.detsembri 2019 koosolekut ning on lisatud käesolevale kirjale.  
Otsuse projekt päevakorrapunktis 1: 
„Valida nõuandva nõukoja esimeheks Kalle Hamburg“  
Otsuse projekt päevakorrapunktis 2: 
„Tunnistada koolituse nõuetele vastavaks konsulentide Ell Sellis ja Katrin Tähepõld 

osalemine 23.-27. septembrini 2019 toimunud õppereisil.“   
 

Palume kõigil nõukoja liikmetel hääletada POOLT või VASTU nendes kahes päevakorrapunktis 
hiljemalt 09.jaanuariks aadressil eva.burm@mes.ee. Kui nõukoja liige ei ole selleks tähtajaks oma 
häält andnud, loetakse tema hääl olevat POOLT.  
 

Heade soovidega 
Eva Burm 
Maaelu Edendamise Sihtasutus 
Oru 21, Viljandi 71003  
Tel 648 4920 
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