
                                                                                                             
 

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 

 

ÜLDKOOSOLEK  nr.2       10. aprill 2017 

 

 

Toimumiskoht: Võrumaa Toidukeskus, Koidula 7, Võru linn  

 

Algus kell: 15:00  Lõpp: kell: 16:15 

Osalejate nimekiri lisatud protokollile 

Koosoleku juhataja: Jarek Jõela  

Protokollija: Ülle Urbanik 

Kutsutud: Kerli Kanger, Ragne Kasesalu 

 

Päevakava: 

 

1. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2016 aasta majandusaasta aruande kinnitamine 

2. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2017 aasta liikmemaksu eelarve kinnitamine 

3. Urvaste ja Varstu valla esindajate valimine juhatusse 

4. Võrumaa Partnerluskogu arengustrateegia 2014-2020 muutmise algatamise   

            kinnitamine 

5. Strateegia muutmise vajaduste ülevaade Civitta Eesti AS esindaja R. Kasesalu 

6. 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   34, vastu 0, erapooletuid 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget) 

 

1. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2016 aasta majandusaasta aruande kinnitamine 

 

Kell 15:07 tuli koosolekule Lea Torp 

Jarek Jõela tutvustas üldkogu liikmetele audiitorarvamust ja 2016.aasta majandusaasta 

aruannet. Jarek Jõela andis sõna revisjonikomisjoni esimees Merike Prätzile, kes andis 

ülevaate revisjonikomisjoni tööst ja luges ette revisjonikomisjoni otsuse.  

Jarek Jõela esitas ettepaneku kinnitada Võrumaa Partnerluskogu 2016. aasta majandusaasta 

aruanne. Toimus hääletus. 

Otsustati: kinnitada Võrumaa Partnerluskogu 2016. aasta majandusaasta aruanne.  

(Poolt  35, vastu 0, erapooletuid 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget) 

 

2.    MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2017 aasta liikmemaksu eelarve kinnitamine 

 Kerli Kanger tutvustas juhatuse poolt üldkogule kinnitamiseks esitatud 2017.a.liikmemaksu 

eelarvet ning andis selgitusi liikmemaksuvahendite kasutamise kohta. Küsimusi ega 

täiendavaid ettepanekuid ei esitatud. Jarek Jõela esitas üldkogule ettepaneku kinnitada 2017.a 

liikmemaksu eelarve. Toimus hääletus. 

 



                                                                                                             
Otsustati: kinnitada Võrumaa Partnerluskogu 2017 aasta liikmemaksu eelarve. 

(Poolt 34, vastu 0, erapooletuid 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget, Juri Gotmans ei 

osalenud hääletamisel) 

 

3.    Urvaste ja Varstu valla esindajate valimine juhatusse 

 

Jarek Jõela andis ülevaate Urvaste ja Varstu valla esindajate volituste kehtivusest 02.05.2014-

01.05.2017  Võrumaa Partnerluskogu juhatuses. Ülejäänud juhatuse liikmete volitused on 

kehtivad kuni 27.04.2018. 

Jarek Jõela esitas ettepaneku Urvaste piirkonna esindajaks Võrumaa Partnerluskogu juhatusse 

kinnitada Riho Roon ja Varstu piirkonna esindajaks Rainer Vissel. Riho Roon ja Rainer 

Vissel on nõus juhatuse töös jätkama. Täiendavaid ettepanekuid ei laekunud. Juhatuse 

liikmete valimine toimus avaliku hääletamise teel.    

 

Otsustati: kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse liikmeteks Riho Roon 

Urvaste piirkonna esindajana ja Rainer Vissel Varstu piirkonna esindajana volituste 

kehtivusega kuni 10.04.2020.a. 

(Poolt  33, vastu 0, erapooletuid 0, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget, Riho Roon ja 

Rainer Vissel ei osalenud hääletamisel)  

 

4.    Võrumaa Partnerluskogu arengustrateegia 2014-2020 muutmise algatamise 

kinnitamine 

 

Kell 15:20 tuli koosolekule Raul Tohv. 

Kerli Kanger tutvustas Võrumaa Partnerluskogu arengustrateegia 2014-2020.a. muutmise 

vajadusi ja vastas PK liikmete küsimustele.  Toimus arutelu.  

Jarek Jõela esitas ettepaneku algatada Võrumaa Partnerluskogu arengustrateegia 2014-2020 

muutmine. Toimus hääletus.  

Otsustati: algatada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu arengustrateegia 2014-2020 

muutmine. 

(Poolt  34, vastu 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget, erapooletud Juri Gotmans ja Juris 

Juhansoo)  

 

5.   Strateegia muutmise vajaduste ülevaade Civitta Eesti AS esindaja R. Kasesalu 

Kell 15:50 lahkus koosolekult Juris Juhansoo. 

Jarek Jõela andis sõna Ragne Kasesalule, kes andis põhjaliku ülevaate Võrumaa 

Partnerluskogu strateegia  muutmise vajadustest, tutvustas planeeritavaid tegevusi, ajakava 

ning vastas PK liikmete küsimustele. Kohtumised erinevate huvigruppidega toimuvad juuliks. 

Juuli kuu on puhkusteks, augustist kuni oktoobri lõpuni jätkatakse. 

Ragne Kasesalu esitas liikmetele küsimusi: miks  noored ei ole tulnud taotlema; 

milliseid teenuseid kogukonnad vajavad, millistest hetkel meetmetes on vajaka; 

Mida arvata, kui KOV on taotlejaks ettevõtluse meetmes?  

Kas maakonnas on suuri piirkonnaüleseid olulisi kogukondlikke projekte, milliseid hetkel 

pole kuhugi sisse kirjutatud? Keda kaasata strateegia uuendamise protsessi, keda ei tohiks 

kahesilma vahele jätta? Erinevad vanusegrupid nt? (R.Kasesalu esitlus lisatud protokollile) 

 

6. Muud küsimused ja informatsioonid 

 

6.1. Kerli Kanger andis liikmetele ülevaate 2017.a. I taotlusvoorust. 

 



                                                                                                             
6.2. Eelteatena, Võrumaa Partnerluskogu plaanib liikmetele korraldada 07.-11. august  2017 

õppereisi Poola. Õppereisil osalejate arv koos tegevmeeskonna ja tõlgiga on 24 inimest 

(21+2+1). Täpne ajakava saadetakse liikmetele peale reisikorraldajatelt pakkumuste saamist, 

arvatavasti mai kuu alguses. PK juhatuse otsusega on kehtestatud osalustasu 100 eurot osaleja 

kohta.  Õppereisile registreeruma on oodatud eelkõige kõige aktiivsemad liikmed, üks 

esindaja liikmesorganisatsiooni kohta järgnevalt: esmalt 5 KOVi esindajat, 5 ettevõtjat, 5 

MTÜ-de esindajat. Ülejäänud vabad kohad täidetakse liikmete aktiivsuse paremusjärjestuse 

alusel (vt. lisatud tabelit „Võrumaa PK liikmete aktiivsus perioodil 2014-2020 

üldkoosolekutel osalemisel“).   

 

 

 

Koosoleku juhataja:      Koosoleku protokollija: 

 

 

 

Jarek Jõela       Ülle Urbanik 

 


