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ÜLDKOOSOLEK  nr.2       29. oktoober  2013 
 
 
Toimumiskoht: Võrumaa Toidukeskuse Katariina saalis (II korrus) L. Koidula 7, Võrus 
 
Algus kell: 15.00 
Lõpp: kell: 16.00 
Osalejate nimekiri lisatud protokollile 
Koosoleku juhataja: Jarek Jõela 
Kutsutud tegevjuht: Anneli Ott 
Protokollija: Ülle Urbanik 
 
Päevakava 
 
1. Koostöö- ja arengustrateegia uuendamise algatamine 
2. Taotluste esitamine meede 2.1. 2013.a. sügisvooru 
3. Muud küsimused ja informatsioonid 
 
Jarek Jõela tutvustas üldkogule päevakava ja esitas üldkogule kinnitamiseks.  
 
Otsustati: töötada esitatud päevakava järgi 
(Poolt  27,  vastu 0, erapooletuid 0, koosolekul osalenud üldkogu liiget) 
 
1.Koostöö-ja arengustrateegia uuendamise algatamine  
 
Jarek Jõela andis sõna tegevjuht Anneli Ottile, kes andis ülevaate koostöö- ja arengustrateegia 
uuendamise algatamise käigust, hetkeseisust ja  kulutuste rahastamise võimalustest 
partnerluskogu eelarvest. Toimus arutelu. 
 
Kell 15.15  saabus koosolekule Margus Klaar 
 
Otsustati: anda nõusolek koostöö- ja arengustrateegia uuendamise algatamiseks 
(Poolt 28, vastu 0, erapooletuid 0, koosolekul osalenud üldkogu liiget) 
 

 
2. Taotluste esitamine meede 2.1. 2013.a. sügisvooru 
 
Jarek Jõela annab sõna projektide tegevuste tutvustamiseks tegevjuht Anneli Ottile.  
1.Anneli Ott andis ülevaate projekti „Elu kahe maailma piiril fotonäitus ja Võrumaa 
turunduskampaania avaüritus“ tegevustest. Toimus arutelu. 
Juri Gotmans: kuidas on võimalik fotonäituse nimekirja oma piirkonda esitada? 
Anneli Ott: igasugune aktiivsus on teretulnud fotonäituse koostamiseks. 
Juri Gotmans: Kas ostetakse ka autoriõigust ja kas saame mõne aasta möödudes uuendada ja 
kasutada mujal ka nätuse fotosid? 
Anneli Ott: Pigem ei.  
 
Jarek Jõela tegi ettepaneku lubada esitada 2013.a  sügisvooru projekt „Elu kahe maailma piiril 
fotonäitus ja Võrumaa turunduskampaania avaüritus“. 



 
Otsustati: lubada esitada 2013.a sügisvooru projekt "Elu kahe maailma piiril fotonäitus 
ja Võrumaa turunduskampaania avaüritus"  
(Poolt  28 , vastu 0, erapooletuid 0, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget) 
 
2. Anneli Ott andis ülevaate projektist  „Uuring - kogukonnateenuste arendamine Võrumaal „ ja 
selgitas nimetatud uuringu vajadust saamaks sisendit uue perioodi strateegiasse, selgitamaks välja 
kitsakohti ning tutvustas uuringu vajadust lähtuvalt kogukonnateenuste arendamisest, kui ühest 
prioriteetsest suunast järgmisel Euroopa Liidu programmperioodil. Uuring annab võimaluse aktiivsetel 
kogukondadel olla paremini ettevalmistatud toetusmeetmetest toetuste taotlemiseks ja oma tegevuste 
planeerimisel tulevikus. 
Toimus arutelu.   
Tiit Toots: Kas on esitatud pakkumuskutsed ja kes võitis konkursi? 
Anneli Ott: Pakkumuskutsed ja uuringu eesmärgid ning soovitud tulemused esitati kolmele 
firmale: Krames Konsultatsioonid OÜ-le, Civitta Innopolis Konsultatsioonid AS-le ja OÜ-le 
Seerav. Valituks osutus esimene.  
Jarek Jõela tegi ettepaneku lubada esitada 2013.a  sügisvooru projekt "Uuring 
kogukonnateenuste arendamine Võrumaal" 
 
Otsustati: lubada esitada 2013.a. sügisvooru taotlus "Uuring kogukonnateenuste 
arendamine Võrumaal" 
(Poolt  27, vastu 0, erapooletuid 1, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget) 
 
3) Jarek Jõela andis sõna tegevjuht Anneli Ottile,  kes tutvustas 2013.a. liikmemaksu eelarvet 
ja täitumist 30. septembri seisuga ning vajadust vastava muudatuse sisseviimiseks. 
Jarek Jõela tegi ettepaneku kinnitada Võrumaa PK  2013. Aasta liikmemaksude eelarve 
muudatus. 
Otsustati: kinnitada liikmemaksu eelarve muudatus, seoses 2013.a. sügisvooru 
esitatavate taotluste omaosaluse  finantseerimisega  
(Poolt 28, vastu 0, erapooletuid 0, koosolekul osalenud üldkogu liiget) 
 
3. Muud küsimused ja informatsioonid 
 
 
 
Koosoleku juhataja:      Koosoleku protokollija: 
 
 
 
 
Jarek Jõela       Ülle Urbanik 


