
                                                                                                             
 

Mittetulundusühing Võrumaa Partnerluskogu  

 

ÜLDKOOSOLEK  nr.1       31. märts 2021 

 

Toimumiskoht: e-keskkonnas ZOOM https://us02web.zoom.us/j/89986896851  

Koosoleku algus kell: 15:04, lõpp kell: 15:30 

Mittetulundusühing Võrumaa Partnerluskogul on liikmeid 31.märtsi 2021 seisuga 53. 

Osalevaid liikmeid üldkoosolekul 26,vastavalt Ühingu põhikirja punktile 4.5. on Ühingu 

üldkoosolek otsustusvõimeline. 

Üldkoosolekust osavõtjate ja volitatud esindajate nimekiri on toodud protokolli lisas 1.  

Kutsutud: tegevjuht Kerli Kanger ja projektijuht Ülle Urbanik 

Koosoleku juhataja: Kalmer Puusepp 

Protokollija: Ülle Urbanik 

 

PÄEVAKAVA: 

 

1.Võru, Rõuge, Antsla piirkondade ettevõtjate ja MTÜ-de esindajate valimine juhatusse,    

    juhatuse liikmete ja esimehe töötasu määramine 

2. Revisjonikomisjoni liikmete valimine ja töötasu määramine 

3. Muud küsimused ja informatsioonid 

 

Kalmer Puusepp tutvustas üldkogu liikmetele päevakava ja esitas selle kinnitamiseks.  

Kell 15:06 ühines koosolekuga Katrin Volman 

Muudatusettepanekuid ei esitatud. Toimus hääletus. 

Otsustati: töötada  esitatud päevakava alusel 

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

 

1. Võru, Rõuge, Antsla piirkondade ettevõtjate ja MTÜ-de esindajate valimine 

juhatusse, juhatuse liikmete ja esimehe töötasu määramine 

 

Kalmer Puusepp: praegu juhatusse kuuluvate piirkondlike mittetulundussektori ja 

ettevõtlussektori esindajate volitused on kehtivad 03.04.2021.  Kõik Võrumaa Partnerluskogu 

tegevuspiirkonna piirkonnad on eelnevalt läbi viinud oma piirkonnas esindajate valimise 

protsessi ja esitanud oma juhatuse liikmete kandidaadid.  

Kell 15:08 ühinesid koosolekuga Lya Veski, Rainer Vissel 
Küsimusi ega täiendavaid ettepanekuid ei esitatud. 

Kalmer Puusepp küsis kandidaatidelt nõusolekut. Merike Prätz, Riho Roon, Janek Mustmaa, 

Toomas Kaun ja Meelis Koppel andsid oma nõusoleku. Jaak Pächter andis oma nõusoleku 

telefoni teel. 

Kalmer Puusepp: võttes aluseks eelneva ja piirkondade ettepanekud kandidaatide osas teen 

ettepaneku vastavalt MTÜ Võrumaa Partnerluskogu põhikirja punktile 5.2. valida uuteks 

juhatuse liikmeteks kolmeks järgnevaks aastaks volituste kehtivusega kuni 31.märtsini 2024 

avaliku hääletusena sektorite kaupa ühtse nimekirjana alljärgnevalt: 

 Mittetulundussektori esindajad juhatuses: 

- Merike Prätz  MTÜ Tsooru V-klubi (Antsla vald) 

- Janek Mustmaa Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed MTÜ (Rõuge vald) 

- Toomas Kaun  MTÜ Sõmerpalu Jahtkond (Võru vald) 



                                                                                                             
Toimus hääletus. 

 

Otsustati: kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu  juhatuse liikmeteks 

mittetulundussektori esindajatena kolmeks aastaks volituste kehtivusega kuni 31.märts 

2024 Merike Prätz, Janek Mustmaa ja Toomas Kaun. 

(Poolt  25, vastu 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget, erapooletu Janek Mustmaa) 

 

Ettevõtlussektori esindajad juhatuses: 

- Riho Roon  Baltic Steelarc OÜ (Antsla vald) 

- Jaak Pächter  Annikafarm OÜ (Rõuge vald) 

- Meelis Koppel OÜ Puigar (Võru vald) 

Toimus hääletus. 

Otsustati: kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse liikmeteks 

ettevõtlussektori esindajatena kolmeks aastaks volituste kehtivusega kuni 31.märts 2024  

Riho Roon, Jaak Pächter ja Meelis Koppel  

(Poolt  24, vastu 0, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget, erapooletud Taavi Karu ja Meelis 

Koppel) 

 

Kalmer Puusepp esitas üldkoosolekule ettepaneku jätta juhatuse liikmete ja juhatuse esimehe 

brutotasud muutmata, millised käesoleval hetkel on juhatuse liikmel 71,03 eurot koosolekul 

osalemise eest ja juhatuse esimehe brutotasu  420,70 eurot kuus (alus Võrumaa 

Partnerluskogu üldkoosoleku otsus nr 3 28.aprillist 2016) ning jätta tasud kehtima kuni 

käesoleva rahastusperioodi lõpuni s.o. 31.12.2022. 

Toimus hääletus. 

Otsustati: määrata MTÜ Võrumaa Partnerluskogu  juhatuse liikme brutotasuks 71,03 

eurot koosolekul osalemise eest ja juhatuse esimehe brutotasuks  420,70 eurot kuus ning 

jätta tasud kehtima kuni käesoleva rahastusperioodi lõpuni s.o. 31.12.2022. 

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

osalenud liiget) 

  

2. Revisjonikomisjoni liikmete valimine ja töötasu määramine 

 

Kalmer Puusepp: Vastavalt MTÜ Võrumaa Partnerluskogu põhikirja punktile 8.2. valitakse 

revisjonikomisjon kolmeks aastaks. Senise revisjonikomisjoni volitused lõpevad koos 

juhatuse liikmete volitustega.   

Kalmer Puusepp esitas ettepaneku moodustada revisjonikomisjon 3 liikmelisena millise 

liikmetena jätkaksid praegused revisjonikomisjoni liikmed Margus Tigasson (ettevõtjate 

esindajana), Peep Kimmel (MTÜ-de esindajana) ja Kurmet Müürsepp (KOV-de esindajana) 

volituste kehtivusega kuni 31.märts 2024.  

Margus Tigasson, Peep Kimmel ja Kurmet Müürsepp on oma nõusolekud osalemiseks 

revisjonikomisjoni töös andnud e-kirja teel.  

Kalmer Puusepp esitas ettepaneku hääletada revisjonikomisjoni liikmed ühtse nimekirjana 

ning jätta revisjonikomisjoni liikme brutotasu 65 eurot majandusaasta aruande revideerimise  

eest (alus: Võrumaa Partnerluskogu üldkoosoleku 03.04.2018.a. otsus nr 5) kehtima kuni 

käesoleva rahastusperioodi lõpuni s.o. 31.12.2022.  

Muutmisettepanekuid ei esitatud.  Toimus hääletus. 

 

 

 

 



                                                                                                             
 

 

Otsustati: moodustada revisjonikomisjon kolmeks aastaks volituste kehtivusega kuni 

31.märts 2024 kolme liikmelisena koosseisus: Margus Tigasson, Peep Kimmel ja Kurmet 

Müürsepp, brutotasuga 65 eurot majandusaasta aruande revideerimise eest ning jätta 

tasu kehtima kuni käesoleva rahastusperioodi lõpuni s.o. 31.12.2022. 

(Poolt 25,vastu 0, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget, erapooletu Peep Kimmel) 

 

3.  Muud küsimused ja informatsioonid 

3.1. LEADER-meetmesse üleminekuaastateks lisanduvatest täiendavatest vahenditest 

Kerli Kanger: Vabariigi Valitsus kinnitas 11. märtsil 2021 Eesti maaelu arengukava 2014–

2020 muudatusettepanekud, et lisada arengukavasse täiendavalt 258,5 miljonit eurot ning 

muuta meetmete rakendamise tingimusi üleminekuaastateks 2021 ja 2022.   

Järgmise kahe aasta jooksul jagatakse maaelu arengu toetusi senise arengukava kaudu, 

kasutades selleks uue eelarveperioodi vahendeid. LEADER-meetmesse suunatakse 34,6 

miljonit eurot, millest 4,7 miljonit on Euroopa Liidu nn taasterahastu vahendid, mille eesmärk 

on leevendada COVID-19 kriisi mõjusid. 

Hetkel valmistab Maaeluministeerium ette LEADER-meetme määruse muudatust. 

Täiendavate vahendite kasutuselevõtuks muudavad tegevusgrupid oma strateegiaid ja 

rakenduskavasid. LEADER-meetme taotlusvoorud saab esialgse ajakava kohaselt avada 2021. 

a lõpus - 2022.a. alguses. 

Kell 15:26 ühines koosolekuga Avo Kirsbaum 

 

 

Koosoleku juhataja:      Koosoleku protokollija: 

/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 

Kalmer PUUSEPP      Ülle URBANIK 

 


