
                                                                                                            

Mittetulundusühing Võrumaa Partnerluskogu 

ÜLDKOOSOLEK  nr.1 17. märts 2022

Toimumiskoht: e-keskkonnas ZOOM 
https://zoom.us/j/99956505212?pwd=NXlUU2Z0OEo4cmpMcE9sb0RxZGlJdz09
Koosoleku algus kell: 15:01, lõpp kell: 15:16
Mittetulundusühing Võrumaa Partnerluskogu liikmeid 17.03.2022 seisuga on 53.
Osalevaid liikmeid üldkoosolekul 23,vastavalt Ühingu põhikirja punktile 4.5. on Ühingu 
üldkoosolek otsustusvõimeline.
Üldkoosolekust osavõtjate nimekiri on toodud protokolli lisas 1. 
Kutsutud: tegevjuht Kerli Kanger ja projektijuht Ülle Urbanik
Koosoleku juhataja: Kalmer Puusepp
Protokollija: Ülle Urbanik

Päevakava:

1. Võrumaa Partnerluskogu arengustrateegia 2023-2029 ettevalmistamise tegevuskava 
ja eelarve  kinnitamine
2. Leader koostööprojekti „Tartu 2024 Kogukonnaprogramm“ kinnitamine

Kalmer Puusepp tutvustas üldkogu liikmetele päevakava ja esitas selle kinnitamiseks. 
Muudatusettepanekuid ei esitatud. Toimus hääletus.
Otsustati: töötada  esitatud päevakava alusel
Hääletamisel (poolt 23, vastu 0, erapooletuid 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)

1. Võrumaa Partnerluskogu arengustrateegia 2023-2029 ettevalmistamise tegevuskava 
ja eelarve  kinnitamine
Kuulati: Kerli Kanger’i ettekannet Võrumaa Partnerluskogu arengustrateegia 2023-2029 
ettevalmistamise tegevuskava ja  eelarve kohta. Täiendusi ega parandusettepanekuid ei 
esitatud.
Kalmer Puusepp esitas ettepaneku kinnitada mittetulundusühing Võrumaa Partnerluskogu 
arengustrateegia 2023-2029 ettevalmistamise tegevuskava ja eelarve ning esitada PRIAle 
„Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ meetme 19 „Toetus LEADERi kohalikule arengule“ 
allmeetme 19.1 „Kohaliku arengu strateegiate ettevalmistamine“ raames. Toimus hääletus.
Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Võrumaa Partnerluskogu arengustrateegia 
2023-2029 ettevalmistamise tegevuskava ja eelarve ning esitada PRIAle „Eesti maaelu 
arengukava 2014–2020“ meetme 19 „Toetus LEADERi kohalikule arengule“ allmeetme 
19.1 „Kohaliku arengu strateegiate ettevalmistamine“ raames.
Hääletamisel (poolt 23, vastu 0, erapooletuid 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)

2. Leader koostööprojekti „Tartu 2024 Kogukonnaprogramm“ kinnitamine
Kuulati: Kerli Kanger’i ettekannet.
Kerli Kanger andis teada, et 08.12.2020 sai üldkoosoleku heakskiidu mittetulundusühing 
Võrumaa Partnerluskogu koostööprojektile „Kollaste akende sündmuste elluviimine Tartu 



                                                                                                            

kultuuripealinn 2024“ raames kogueelarvega 29 750 eurot (toetus 26775 €+ omaosalus 
2975€). Sellel ajal oli otsuse tegemisel aluseks teadmine, et taotlemine jaguneb kahe erineva 
perioodi vahele ja esitatakse kaks eraldi projekti. 
Seoses üleminekuperioodiga ja selle rahastamisega on mõistlik esitada üks projekt.
Projekti eesmärk on piirkonna identiteedi tugevdamine ning Lõuna-Eesti tutvustamine 
külalistele meile oluliste väärtuste kaudu: puhas loodus, mitmekülgne kultuuripärand, kohalik 
toit ja käsitöö, tervislik elustiil, jätkusuutlikud ja innovaatilised lahendused, sotsiaalne sidusus 
ja kogukonnad.
Projekti partnerid on LEADER tegevusgrupid Lõuna-Eestist (Valgamaa Partnerluskogu, 
Piiriveere Liider, Võrumaa Partnerluskogu, Tartumaa Arendusselts), piirkonna linnad (Tartu, 
Võru, Valga), SA Tartu 2024 ja National Geographic Eesti.
Planeeritava projekti raames toimuvad Lõuna-Eestis perioodil 2022–2024 kokku 24
kogukonnasündmust. Lisaks sündmustele jätkatakse Lõuna-Eesti turundustegevusi ajakirjas
National Geographic Eesti ja teistes turunduskanalites. Projekti kavandatav kestus: 
01.04.2022–31.12.2024. Kavandatav eelarve 2022-2024 LEADER koostööprojektidest on 
kokku 170 000 eurot. SA TARTU 2024 panustab programmi täiendava 200 000 euroga.
Võrumaa Partnerluskogu osa eelarvest on kokku 42 500 eurot, sellest toetus 38 250 eurot + 
omaosalus 4 250 eurot).
Toimus vastavasisuline arutelu. Muutmisettepanekuid ei esitatud.
Kalmer Puusepp esitas ettepaneku kinnitada mittetulundusühing Võrumaa Partnerluskogu 
Leader koostööprojekt „Tartu 2024 Kogukonnaprogramm“ eelarvega 42 500 eurot ja 
taotletava toetussummaga 38 250 eurot.
Toimus hääletus.
Otsustati: kinnitada  mittetulundusühing Võrumaa Partnerluskogu Leader 
koostööprojekt „Tartu 2024 Kogukonnaprogramm“ eelarvega 42 500 eurot ja taotletava 
toetussummaga 38 250 eurot.
Hääletamisel (poolt 23, vastu 0, erapooletuid 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)

Koosoleku juhataja: Koosoleku protokollija:

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/

Kalmer PUUSEPP Ülle URBANIK


