
                                                                                                             
 

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu  

ÜLDKOOSOLEK  nr.2       29. juuni 2018 

 

Toimumiskoht: Võru Riigimaja II korruse saal Jüri tn 12, Võru linn  

 

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

Osavõtjad:  kohal 27 liiget, sh. volikirja alusel 1, üldkoosolek on otsustusvõimeline  

Koosoleku juhataja: Kalmer Puusepp  

Protokollija: Ülle Urbanik 

Kutsutud: tegevjuht Kerli Kanger, projektijuht Ülle Urbanik  

 

PÄEVAKAVA: 

1. Kogukonnateenuse projekti kinnitamine 

2. Rahvusvahelise koostööprojekti „Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine 

National  Geographic kollaste akendega“ kinnitamine 

3. 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  23, vastu 0, erapooletuid 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget) 

Kell 15:03 tulid koosolekule Ene Andrejev ja Angela Järvpõld 

 

1. Kogukonnateenuse projekti kinnitamine  

2018.a. Küla- ja kultuurimeetme taotlusvooru (02.-09.mai) alameetmesse 1.1. 

Külakogukondade arendamine esitas MTÜ Juba Külaselts projektitaotluse „Juba halumasin“, 

millise puhul on tegemist kogukonnateenusega – kogukonna vajadusest lähtuva kogukonna 

liikmelt kogukonna liikmetele pakutava teenusega, mis aitab kaasa kogukonna heaolule, 

arengule ja/või töökohtade loomisele. Taotleja on esitanud taotluse toetuse 90%-lise 

toetusmäära saamiseks. Meetme hindamiskomisjon on taotlusele andnud positiivse hinnangu. 

LEADER määruse § 34 p 3 kohaselt kuulub projektitoetuse määr kinnitamisele 

Partnerluskogu üldkoosoleku poolt. 

Kalmer Puusepp andis sõna MTÜ Juba Külaseltsi esindajale Vello Pähnale, kes andis ülevaate 

taotlusest ja vastas üldkoosoleku liikmete küsimustele. 

Kell 15:05 tuli koosolekule Avo Kirsbaum. 

Kalmer Puusepp tegi ettepaneku kinnitada MTÜ Juba Külaseltsi poolt esitatud 

projektitaotluse „Juba halumasin“ toetuse määraks 90% investeeringu abikõlblikest kuludest, 

summas 15 336 eurot. Toimus hääletus. 

Otsustati: kinnitada MTÜ Juba Külaseltsi poolt esitatud projektitaotluse „Juba 

halumasin“ toetuse määraks 90% investeeringu abikõlblikest kuludest, summas 15 336 

eurot. 

(Poolt 25, vastu 0, erapooletuid 0, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget, Vello Pähn ei 

osalenud hääletamisel) 

 

2. Rahvusvahelise koostööprojekti „Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine 

National  Geographic kollaste akendega“ kinnitamine 

 



                                                                                                             
 

Kalmer Puusepp andis sõna tegevjuht Kerli Kangerile, kes tutvustas rahvusvahelise 

koostööprojekti partnereid, projekti eesmärke, tausta, vajadust, sihtrühma, tegevusi,  

saavutatavaid tulemusi ja mõju. Projekti kogumaksumuseks on 146 000 eurot, milline jaguneb 

projekti Eesti partnerite vahel.  

Kell 15:08 tuli koosolekule Eva Tuusis. 

Projekti rahastatakse Võrumaa Partnerluskogu  meetmest 3. Projekti maksumuseks on 33 334 

eurot, millest toetuse osa moodustab 30 000 eurot, omaosalus 3 334 eurot kaetakse 2018.a. 

liikmemaksu eelarvest. Küsimusi ega täiendavaid ettepanekuid ei esitatud. 

Kalmer  Puusepp esitas ettepaneku kinnitada rahvusvaheline koostööprojekt „Kogukondade 

tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega“ 

kogumaksumusega 33 334 eurot. Toimus hääletus.            

Otsustati: kinnitada rahvusvaheline koostööprojekt „Kogukondade tugevdamine ja 

turismi edendamine National Geographic kollaste akendega“ kogumaksumusega 33 334 

eurot. 

(Poolt 27, vastu 0, erapooletuid 0, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget) 

 

3. Muud küsimused ja informatsioonid 

3.1. Kerli Kanger andis ülevaate 2018 aasta Küla- ja kultuurimeetme taotlusvoorust. Üldine 

projektide tase oli hea. Läbivaks probleemiks taotlustel oli see, et ei põhjendata piisavalt 

asjaolu, kuidas on kogukond kaasatud taotluse ettevalmistusse või siis projekti läbiviimisesse 

ning kuidas peale projekti teostumist kogukonnaga tegevused jätkuvad. 

Võrumaa Partnerluskogu strateegia alameetmesse 1.1. – Külakogukondade arendamine - 

esitati 13 projektitaotlust kogusummas 341 216,24 eurot. Meetmes rahalisi vahendeid jagada 

252 576,65 €. Rahastati 7 taotlust summas 230  186,78 €. Meetme jääk 22 389,87 €. 

Meetmesse 1.2. kultuuripärandi säilitamine läbi ühiskoostöö esitati 4 projektitaotlust 

kogusummas 65 120,56 eurot. Meetmes rahalisi vahendeid jagada 100 000 €. Rahastati 2 

taotlust summas  41 205,37€. Meetme jääk üle 58 794,63€. 

Taotlusvoor ettevõtluse meetmetele on avatud 10.-17 september 2018. Infopäev taotlejatele 

toimub 09.augustil 2018 kell 16:00 Võru Riigimaja II korruse saalis. 

3.2. Partnerluskogu 2018 liikmemaksud on visad laekuma. Arved väljastatud juba aprillis. 

Arve tasumise tähtaeg oli 01.juuni 2018.  

3.3. Järgmine üldkoosolek kutsutakse kokku vajadusel. 

 

Koosoleku juhataja:      Koosoleku protokollija: 

(allkiri)       (allkiri) 

Kalmer PUUSEPP      Ülle URBANIK 

 


