MTÜ Võrumaa Partnerluskogu
ÜLDKOOSOLEK nr.1

20. jaanuar 2017

Toimumiskoht: Viitina Jahionn, Viitina küla, Rõuge vald
Algus kell: 15:04
Lõpp: kell: 16:10
Osalejate nimekiri lisatud protokollile
Koosoleku juhataja: Jarek Jõela
Protokollija: Ülle Urbanik
Kutsutud: Kristiina Tammets, Triin Lääne, Kerli Kanger, Triin Roostfeldt
Päevakava:
1.
2.
3.
4.

Riigisisese koostööprojekti „Elu kahe maailma piiril II“ kinnitamine
Audiitori valimine ja kinnitamine
Revisjonikomisjoni liikmete tasu arvestamise täpsustamine
Hindamiskomisjoni liikmete tasu määrade kinnitamine aastateks 2017 ja
2018
5. Kokkuvõte MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2016 aasta tegevustest
6. 2017 aasta I taotlusvooru avamine
7. Rahvusvahelise koostööprojekti ettevalmistava projekti „Jahindus – kui
loodust säästev eluviis“ kokkuvõte
8. Muud küsimused ja informatsioonid
Jarek Jõela tutvustas üldkogu liikmetele päevakava ja esitas selle kinnitamiseks.
Muudatusettepanekuid ei esitatud. Toimus hääletus.
Otsustati: töötada esitatud päevakava alusel
(Poolt 29, vastu 0, erapooletuid 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)
1. Riigisisese koostööprojekti „Elu kahe maailma piiril II“ kinnitamine
Kell 15:09 tuli koosolekule Hillar Irves
Jarek Jõela andis sõna tegevjuht Kerli Kangerile, kes tutvustas projektis kavandatavaid
tegevusi ja projekti eelarvet. Seejärel sai sõna kutsutud külaline, projekti koostööpartner
Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht Kristiina Tammets, kes andis ülevaate seni projekti raames
elluviidud tegevustest ja tulevikuplaanidest ning vastas üldkogu liikmete küsimustele. Huvi
raamide paigaldamise vastu on tuntud ka Põhja-Eestis. Kas praeguste raamide
paiknemispiirkondadesse raame juurde ka paigaldatakse ei ole veel teada. Täpsemad otsused
peaksid selguma selle aasta kevadel. (Ettekanne lisatud protokollile).
Kell 15: 19 tulid koosolekule Ene Aedmaa ja Lea Torp.
Jarek Jõela esitas ettepaneku kinnitada ja esitada PRIAle MTÜ Võrumaa Partnerluskogu
riigisisene koostööprojekt „Elu kahe maailma piiril II“, kogumaksumusega 16 667 eurot sh
projektitoetus 15 000 eurot ja omaosalus 1 667 eurot 2017 aasta liikmemaksu eelarvest.
Toimus hääletus.

Otsustati: kinnitada ja esitada PRIAle MTÜ Võrumaa Partnerluskogu riigisisene
koostööprojekt „Elu kahe maailma piiril II“, kogumaksumusega 16 667 eurot sh
projektitoetus 15 000 eurot ja omaosalus 1 667 eurot 2017 aasta liikmemaksu eelarvest.
(Poolt 32, vastu 0, erapooletuid 0, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)
Kell 15:21 lahkusid koosolekult kutsutud Kristiina Tammets ja Triin Lääne
2. Audiitori valimine ja kinnitamine
Kerli Kanger tutvustas Võrumaa Partnerluskogule saabunud pakkumusi PK 2016-2020
audiitorteenuse osutamiseks majandusaasta tehingute seaduslikkuse kontrolli osas, mille
eesmärgiks on anda ülevaade rahandusinformatsioonist, milline hõlmab kohaliku
tegevusgrupi toetuse abil ellu viidud tegevustega seotud tulude ja kulude kontrolli ja muude
kulude-tulude kontrolli, millised ei ole seotud Leader meetme raames antava toetusega.
Pakkumuskutsed saadeti kolmele audiitorbüroole ja vastus saadi kahelt.
Audiitorbüroo Fides OÜ pakkumus: 2016 744 eurot
2017 744 eurot
2018 780 eurot
2019 780 eurot
2020 780 eurot
Grant Thorton Baltic OÜ pakkumus: 2016 2760 eurot
2017 2760 eurot
2018 2520 eurot
2019 2520 eurot
2020 2160 eurot
OÜ Audiitorbüroo RKT - ei esitanud pakkumust ja keeldus esitamast ka „EI“ vastust.
Jarek Jõela küsis üldkogu liikmetelt arvamust.
Mairi Raju-Toots esitas ettepaneku valida odavam pakkuja.
Jarek Jõela esitas ettepaneku kinnitada Audiitorbüroo Fides OÜ MTÜ Võrumaa
Partnerluskogu 2016-2020 majandusaastate tehingute seaduslikkuse kokkuleppelise kontrolli
läbiviijaks ning sõlmida leping viieks aastaks. Toimus hääletus.
Otsustati: kinnitada Audiitorbüroo Fides OÜ MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2016-2020
majandusaastate tehingute seaduslikkuse kokkuleppelise kontrolli läbiviijaks ning
sõlmida leping viieks aastaks.
(Poolt 31, vastu 0, erapooletuid 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget, Peep Kimmel ei
osalenud hääletamisel)
3. Revisjonikomisjoni liikmete tasu arvestamise täpsustamine
Kerli Kanger tutvustas olukorda, kus PK revisjoni komisjoni liikme brutotasuks PK
27.04.2015.a. otsusega nr 6 on määratud 65 € iga revisjonikomisjoni kooskäidud koosoleku
eest, milline täna ei toimi. Kuna revisjonikomisjoni liikmed on samad ja on alust arvata, et
taas kokku ei saada ning vältimaks olukorda, et PRIAle revisjonikomisjoni liikmete tasud pole
abikõlblikud, siis on vajalik otsust, et revisjonikomisjoni liikme brutotasuks on 65 € ühe
majandusaasta revisjoni läbiviimise eest. Reaalselt osutatakse PK-le teenust.
Toimus arutelu.
Jarek Jõela esitas ettepaneku kinnitada revisjonikomisjoni liikme brutotasuks 65 eurot ühe
majandusaasta revisjoni läbiviimise eest. Toimus hääletus.
Otsustati: kinnitada revisjonikomisjoni liikme brutotasuks 65 eurot ühe majandusaasta
revisjoni läbiviimise eest.
(Poolt 32, vastu 0 , erapooletuid 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)

4.

Hindamiskomisjoni liikmete tasu määrade kinnitamine aastateks 2017 ja
2018
Kerli Kanger andis ülevaate PK hindamiskomisjonide tööst 2016.a. taotlusvooru hindamisel.
Hindamiskomisjoni liikmetega on mõistlik sõlmida lepingud kaheks aastaks, kuna Leader
määrus näeb ette, et vähemalt üks kolmandik hindamiskomisjoni liikmetest vahetub kolme
aasta jooksul arvates nende valimisest. Praegused komisjoniliikmed on valitud 2016.a.
Jarek Jõela esitas vastavalt PK 11.jaanuari 2017 juhatuse otsusele nr 4 ettepaneku kinnitada
hindamiskomisjoni liikmete brutotasuks 200 € ühe vooru taotluste hindamise eest ja
hindamiskomisjoni esimehe brutotasuks 300 € ühe taotlusvooru taotluste hindamise eest
aastateks 2017 ja 2018. Toimus hääletus.
Otsustati: kinnitada hindamiskomisjoni liikmete brutotasuks 200 € ühe vooru taotluste
hindamise eest ja hindamiskomisjoni esimehe brutotasuks 300 € ühe taotlusvooru
taotluste hindamise eest aastateks 2017 ja 2018.
(Poolt 31, vastu 0, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget, erapooletu Ene Aedmaa)
5. Kokkuvõte MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2016 aasta tegevustest
Kerli Kanger andis üldkogu liikmetele ülevaate Võrumaa Partnerluskogu 2016.a. tegevustest.
Toimus arutelu. (Ettekanne lisatud protokollile)
6. 2017 aasta I taotlusvooru avamine
Jarek Jõela andis sõna tegevjuht Kerli Kangerile, kes tutvustas 2017.a. I taotlusvooru ajakava,
avatavaid meetmeid, meetmete mahtusid ning taotlusvoorueelsete infopäevade ajakava.
Toimus arutelu. Täiendus- ja parandus ettepanekuid ei esitatud.
Jarek Jõela esitas ettepaneku kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2017.a. I taotlusvoor ja
avada Ettevõtluse meede 20.-28. veebruar 2017 ning Küla- ja kultuurimeede 20.-28. märts
2017. Muudatusettepanekuid ei esitatud. Toimus hääletus.
Otsustati: kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2017.a. I taotlusvoor ja avada
Ettevõtluse meede 20.-28. veebruar 2017 ning Küla- ja kultuurimeede 20.-28. märts
2017. (Poolt 32, vastu 0, erapooletuid 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)
7.

Rahvusvahelise koostööprojekti ettevalmistava projekti „Jahindus – kui
loodust säästev eluviis“ kokkuvõte
Projektijuht Triin Roostfeldt andis põhjaliku ülevaate rahvusvahelise koostööprojekti
ettevalmistava projekti 2016.a. jooksul elluviidud tegevustest ja tulemustest ning tuleviku
plaanidest jahinduse projekti tegevusteks. (Ettekanne lisatud protokollile).
8. Muud küsimused ja informatsioonid

Koosoleku juhataja:

Koosoleku protokollija:

Jarek Jõela

Ülle Urbanik

