
                                                                                                             
 

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu  

ÜLDKOOSOLEK  nr.1       11. märts 2019 

 

Toimumiskoht: Kubija hotell-loodusspaa nõupidamisteruumis, Männiku 43a, Võru linn 

 

Koosoleku algus kell: 15:00, lõpp: kell: 15:20 

Osavõtjad:  kohal 25 liiget, üldkoosolek on otsustusvõimeline  

Koosoleku juhataja: Kalmer Puusepp  

Protokollija: Ülle Urbanik 

Kutsutud: tegevjuht Kerli Kanger, projektijuht Ülle Urbanik  

 

PÄEVAKAVA: 

     1. Piiriülese koostööprojekti ettevalmistava projekti kinnitamine 

     2. Muud küsimused ja informatsioonid 

 

Kalmer Puusepp tutvustas üldkogu liikmetele päevakava ja esitas selle kinnitamiseks. 

Muudatusettepanekuid ei esitatud. Toimus hääletus. 

Otsustati: töötada  esitatud päevakava alusel 

(Poolt  24, vastu 0, erapooletuid 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget) 

 

1. Piiriülese koostööprojekti ettevalmistava projekti kinnitamine  

Kalmer Puusepp andis sõna tegevjuht Kerli Kangerile, kes tutvustas lühidalt piiriülese 

koostööprojekti ettevalmistava projekti „Võrumaa ettevõtjate kasvuprogramm“ projektiideed 

ja põhjendas valitud tegevusi. Partneriks on valitud Aluksne piirkonna Leader tegevusgrupp. 

Tegemist on ettevalmistavaprojektiga testimaks projektiideed ja koostöövõimalusi järgnevaks 

rahvusvaheliseks projektiks. Omaosalust ettevalmistava projekti puhul ei ole ja kõik 

tegevused on  100 % PRIA poolt toetatavad. Projekti rahastatakse Võrumaa Partnerluskogu  

meetmest 3. Projekti kogumaksumuseks on  20 000 eurot. 

Kell 15.07 tuli koosolekule Lilian Freiberg 

Küsimusi ega täiendavaid ettepanekuid ei esitatud. 

 

Kalmer Puusepp esitas ettepaneku kinnitada piiriülese koostööprojekti ettevalmistav projekt 

„Võrumaa ettevõtjate kasvuprogramm“ kogumaksumusega 20 000 eurot. Toimus hääletus. 

Otsustati: kinnitada Võrumaa Partnerluskogu piiriülese koostööprojekti ettevalmistav 

projekt „Võrumaa ettevõtjate kasvuprogramm“ kogumaksumusega 20 000 eurot. 

 (Poolt 25, vastu 0, erapooletuid 0, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget) 

 

2. Muud küsimused ja informatsioonid 

2.1. Kerli Kanger andis ülevaate 2019 aasta taotlusvooru toimumise kohta. Küla- ja 

kultuurimeetme taotlusvoor on avatud 10.-17.aprill ja ettevõtluse meetme taotlusvoor 04.-

11.september, infopäev ettevõtjatele toimub 05.augustil kell 15.00 Riigimaja II korruse saalis.  

Palume liikmetel infot jagada oma piirkonnas, et kõik huvitatud taotlejad info kätte saaks ja 

võimalikult vara taotluste ja vajalike dokumentidega tegelema saaksid hakata. 

 

2.2. NG kollaste raamide projekt on käivitunud koostöös iirlaste ja soomlastega. 

 



                                                                                                             
2.3. Järgmine üldkoosolek kutsutakse kokku juuni kuus, majandusaasta aruande 

kinnitamiseks. 

 

2.4. Kalmer Puusepp juhtis liikmete tähelepanu PK liikmemaksude tasumise tähtaegadest 

kinnipidamisele. Jätkuvalt ei laeku liikmemaksud tähtaegselt vaatamata mitmetele 

meeldetuletustele. Viimasel juhatuse koosolekul oli teema taas üleval, jutt käib 20 eurost 

liikme kohta. Käesoleval aastal meeldetuletusarveid enam ei väljastata. Juhatuse sõnum 

liikmetele, kui väljastatud arvel näidatud tähtajaks liikmemaks ei laeku, siis rakendatakse 

Võrumaa Partnerluskogu põhikirja vastavat punkti liikme väljaarvamiseks organisatsioonist. 

Kui tunnete, et enam ei soovi olla Partnerluskogu liige, siis võib sellest julgelt avaldusega 

teada anda. Palume liikmetel oma organisatsiooni ja esindajate ning asendusliikmete andmed-

kontaktid üle vaadata ja kui on muudatusi siis bürood nendest teavitada. 

 

 

Koosoleku juhataja:      Koosoleku protokollija: 

 

 

Kalmer PUUSEPP      Ülle URBANIK 

 


