MTÜ Võrumaa Partnerluskogu
ÜLDKOOSOLEK nr.1

28. Aprill 2016

Toimumiskoht: Võru Vallavalitsuse saalis Võrumõisa tee 4a, Võru linn
Algus kell: 14:02
Lõpp: kell: 15:55
Osalejate nimekiri lisatud protokollile
Koosoleku juhataja: Jarek Jõela
Protokollija: Ülle Urbanik
Kutsutud: Kerli Kanger, Triin Roostfeldt
Päevakava:
1.
Rahvusvahelise koostööprojekti ettevalmistava projekti kinnitamine
2.
2016. aasta liikmemaksu eelarve kinnitamine
3.
Juhatuse liikmete ja esimehe tasu muutmine
4.
Hindamiskomisjonide liikmete tasu määramine
5.
Muud küsimused ja informatsioonid
Jarek Jõela tutvustas üldkogule päevakava ja esitas selle
Muudatusettepanekuid ei esitatud. Toimus hääletus.
Otsustati: töötada esitatud päevakava alusel
(Poolt 30, vastu 0, erapooletuid 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)
Kell 14:05 tuli koosolekule Karmen Liba

kinnitamiseks.

1. Rahvusvahelise koostööprojekti ettevalmistava projekti kinnitamine
Jarek Jõela tutvustas üldkogu liikmetele avaliku konkursi korras valitud projektijuhti Triin
Roostfeldti, kes tutvustas MTÜ Võrumaa Partnerluskogu rahvusvahelise koostööprojekti
ettevalmistavat projekti „Jahindus  kui loodust säästev eluviis“ raames kavandatavaid
tegevusi ja eelarvet.
Kell 14.10 tulid koosolekule Katrin Volman ja Juri Gotmans.
Toimus ettevalmistava projekti arutelu. Triin Roostfeldt vastas üldkogu liikmete küsimustele.
Jarek Jõela esitas ettepaneku kinnitada ja esitada PRIAle MTÜ Võrumaa Partnerluskogu
rahvusvahelise koostööprojekti ettevalmistav projekt „Jahindus  kui loodust säästev eluviis“,
kogumaksumusega 25 000 eurot.
Otsustati: kinnitada ja esitada PRIAle MTÜ Võrumaa Partnerluskogu rahvusvahelise
koostööprojekti ettevalmistav projekt „Jahindus  kui loodust säästev eluviis“,
kogumaksumusega 25 000 eurot.
(Poolt 29, vastu 3, erapooletuid 0, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget, Katrin Volman ei
osalenud hääletamisel)
Kell 14.38 lahkus koosolekult kutsutud Triin Roostfeldt

2. 2016. aasta liikmemaksu eelarve kinnitamine
Jarek Jõela tutvustas juhatuse poolt üldkogule esitatud 2016.a.liikmemaksu eelarvet koos
juhatusepoolse ettepanekuga tõsta PK ettevõtjatest ja mittetulundussektori liikmete
liikmemaksu 15 eurolt 20 eurole aastas, kohalike omavalitsuste liikmemaksumäär jätta
muutmata.
Merike Prätz tutvustas revisjonikomisjoni liikmena oma tähelepanekuid 2015.a. liikmemaksu
eelarve kasutamise ja täitmise osas.
Jarek Jõela esitas hääletamisele Võrumaa PK juhatuse ettepaneku tõsta Võrumaa
Partnerluskogu ettevõtjate ja mittetulundussektori liikmete 2016.a. liikmemaksu 15 eurolt 20
eurole aastas, kohalike omavalitsuste liikmemaksu määr jätta muutmata
2.1. Otsustati: kinnitada Võrumaa Partnerluskogu ettevõtjate ja mittetulundussektori
liikmete 2016.a. liikmemaksuks 20 eurot aastas, kohalike omavalitsuste liikmemaksu
määr jätta muutmata.
(Poolt 28, vastu 1, erapooletuid 4 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)
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Jarek Jõela esitas üldkogule kinnitamiseks 2016.a liikmemaksu eelarve ning kinnitada
liikmemaksu tasumise tähtajaks 01. august ning peale 01.augustit aasta jooksul liitunud
liikmetel tasuda jooksva aasta liikmemaks ühe kuu jooksul arvates arve saamisest.

2.2. Otsustati: Kinnitada 2016.a liikmemaksu eelarve. Kinnitada liikmemaksu tasumise
tähtajaks 01. august ning peale 01.augustit aasta jooksul liitunud liikmetel tasuda
jooksva aasta liikmemaks ühe kuu jooksul arvates arve saamisest.
(2016.a. liikmemaksu eelarve lisatud protokollile)
(Poolt 33, vastu 0, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget, erapooletuid 0)
3. Juhatuse liikmete ja esimehe tasu muutmine
Jarek Jõela tutvustas üldkogu liikmetele juhatuse 2015.a. oktoobri koosolekul 2016.a.
rakenduskava kinnitamisel kavandatud juhatuse liikmete ja –esimehe 3% palgatõusu
kehtestamise võimalusi. Toimus arutelu.
Jarek Jõela esitas ettepaneku kinnitada alates 01.maist 2016 juhatuse esimehe brutotasuks
396,55 eurot kuus ja juhatuse liikmete brutotasuks alates 01.maist 2016 66,95 eurot igal
juhatuse koosolekul osalemise eest ning aastatel 2018, 2020 tõuseb juhatuse esimehe ja
juhatuse liikmete brutotasu võrreldes eelneva aasta brutotasuga 3%.
Otsustati: kinnitada alates 01.maist 2016 juhatuse esimehe brutotasuks 396,55 eurot
kuus ja juhatuse liikmete brutotasuks alates 01.maist 2016 66,95 eurot igal juhatuse
koosolekul osalemise eest ning aastatel 2018, 2020 tõuseb juhatuse esimehe ja juhatuse
liikmete brutotasu võrreldes eelneva aasta brutotasuga 3%.
(Poolt 25 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget, erapooletuid 0, Juri Gotmans vastu. Angela
Järvpõld, Jarek Jõela, Riho Roon, Rein Kõiv, Adu Ojamets, Tiina Männe ja Rainer Vissel
taandasid end hääletamiselt)
4. Hindamiskomisjonide liikmete tasu määramine
Jarek Jõela esitas juhatuse ettepaneku kinnitada hindamiskomisjoni liikmete brutotasuks 200
€ ühe vooru taotluste hindamise eest ja hindamiskomisjoni esimehe brutotasuks 300 € ühe
taotlusvooru taotluste hindamise eest.
Otsustati: kinnitada hindamiskomisjoni liikmete brutotasuks 200 € ühe vooru taotluste
hindamise eest ja hindamiskomisjoni esimehe brutotasuks 300 € ühe taotlusvooru
taotluste hindamise eest.
(Poolt 32, vastu 0 , üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget, 1 erapooletu)
5. Muud küsimused ja informatsioonid
Jarek Jõela tutvustas PK liikmetele seoses 2014.a. lõpus PKle sõiduauto soetamisega
tekkinud mitteabikõlblikke kulusid, millede suhtes on PRIA teinud mitterahastamise otsuse ja
seetõttu kuulusid hüvitamisele liikmemaksu eelarvest.
Revisjonikomisjoni liige Merike Prätz esitas oma arvamuse PK majandustehingute
otstarbekusest ja juhtis liikmete tähelepanu asjaolule, et 2015.a. planeeritud liikmemaksu
muude kulude eelarve on üle kulutatud summas 10 453 eurot. Toimus elav arutelu.
Lähtuvalt PRIAle esitatud PK sõiduauto Peugeot 508 Allure kasutamise viimasest 16.09.2015
koostatud sõidupävikust, kus on fikseeritud odomeetri näit 19766 km, kuid samal päeval
16.09.2016 allkirjastatud sõiduki tagastusaktist nähtub odomeetri näiduks 22101 km. Tekkis
küsimus, kust tuleneb odomeetri näitude vahe 2334 km?
Üldkoosoleku liikmed avaldasid arvamust, et kohaldada nn. isikliku sõiduauto kasutamise
hüvitamise arvutamise meetodit 0,30 senti/km eest ehk 2334 km x 0,30 = 700,20 € ja esitada
ettepanek endisele tegevjuhile nimetatud summa PKle hüvitada, kui isiklikud sõidud.

Laine_Rehkli esitas ettepaneku kutsuda endine tegevjuht üldkoosolekule andma selgitusi
tekkinud olukorrast ja kui ta ei ole nõus tulema, esitada nõue 700,20 euro hüvitamiseks.
(Poolt kõik üldkoosolekul osalenud üldkogu liikmed)
Koosoleku juhataja:
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