
                                                                                                             
 

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu  

 

ÜLDKOOSOLEK  nr.2       14. juuni 2019 

 

Toimumiskoht: Maamehe Golfi talu, Tiri küla, Võru vald, Võrumaa 

 

Koosoleku algus kell: 14:06, lõpp: kell: 14:39 

Osavõtjad:  kohal 26 liiget, üldkoosolek on otsustusvõimeline  

Koosoleku juhataja: Kalmer Puusepp  

Protokollija: Ülle Urbanik 

Kutsutud: tegevjuht Kerli Kanger, projektijuht Ülle Urbanik, küla-ja kultuurimeetme 

hindamiskomisjoni esimees Tiina Hallimäe ja revisjonikomisjoni esimees Kurmet Müürsepp  

 

PÄEVAKAVA: 

 

1.   2019 aasta meetme 1.1 Külakogukondade arendamine hindamiskomisjoni   

      projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku kinnitamine (kutsutud meetme   

      komisjoni esimees Tiina Hallimäe) 

2.   2019 aasta meetme 1.2 Kogukonna arendamine läbi ühiskoostöö   

      hindamiskomisjoni projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku kinnitamine  

      (kutsutud meetme komisjoni esimees Tiina Hallimäe) 

3.   MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2018. aasta majandusaasta aruande  kinnitamine   

      (kutsutud revisjonikomisjoni esimees Kurmet Müürsepp) 

4.   Võrumaa Partnerluskogu liikmemaksu määrade ja tasumise tähtaja kinnitamine 

5.   MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2019. aasta liikmemaksu eelarve kinnitamine 

6.   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  26, vastu 0, erapooletuid 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget) 

 

Kalmer Puusepp: Kuna Partnerluskogu juhatuse kuus liiget on seotud 2019 taotlusvooru 

esitatud taotlustega, siis MTÜ Võrumaa Partnerluskogu  2019 aasta  Küla- ja kultuuri meetme 

taotlusvooru hindamiskomisjoni ettepanekud ja paremusjärjestused kuuluvad kinnitamisele 

Võrumaa Partnerluskogu üldkoosoleku poolt. Taotlusvooru projektitaotluste paremusjärjestust 

eelnevalt üldkoosolekule saadetud ei ole. Võrumaa PK asjaajamiskorra p.  3.5 kohaselt 

hindamiskomisjonide taotluste paremusjärjestuse koostamise ettepanekute käigus valmivaid 

dokumente s.h. paikvaatluste ajakava, -protokolli, istungieelseid vestlusprotokolle, 

hindamislehti ja komisjoni protokollilisi  ettepanekuid ei avalikustata (alus Avaliku teabe 

seaduse § 35 lg 1 p 12, p 17; lg 2 p 3). Lisaks LEADER määruse § 21 lg 4 p 13 kohaselt 

tegevusgrupp avalikustab tegevuspiirkonna elanikele oma veebilehel teabe projektide ja nende 

tulemuste kohta pärast projektitoetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemist PRIA poolt. 

 

 

1. 2019 aasta meetme 1.1 Külakogukondade arendamine hindamiskomisjoni        

    projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku kinnitamine 



                                                                                                             
(kutsutud meetme komisjoni esimees Tiina Hallimäe) 

 

Kalmer Puusepp andis sõna Küla- ja kultuurimeetme hindamiskomisjoni esimees Tiina 

Hallimäele, kes andis ülevaate Külakogukondade arendamise meetmesse esitatud taotluste 

menetlemisest ja hindamistulemusena moodustunud projektitaotluste  paremusjärjestusest. 

Võrumaa Partnerluskogu strateegia meetmesse 1.1 – külakogukondade arendamine -  esitati 

õigeaegselt 17 projektitaotlust taotletava summaga 427 651,86 eurot, millised edastati 

hindamiskomisjonile hindamiseks. Rahastamise ettepanek on 9 taotluse osas, toetatava 

summaga 216 508,25 eurot. Paremusjärjestuse üheksanda taotluse osas tegi komisjon 

taotlejale ettepaneku taotluse osaliseks rahastuseks seoses meetme rahaliste vahendite 

lõppemise tõttu. Taotleja on andnud oma kirjaliku nõusoleku  vähendatud toetuse 

vastuvõtmise kohta ja projekti täismahus ellu viimiseks. Rahastuseta jäävad kaheksa taotlust 

rahaliste vahendite lõppemise tõttu.  Toimus arutelu. Küsimusi ega täiendavaid ettepanekuid 

ei esitatud. 

Kalmer Puusepp esitas ettepaneku kinnitada hindamiskomisjoni ettepanek MTÜ Võrumaa 

Partnerluskogu  2019 aasta  taotlusvooru alameetme 1.1 Külakogukondade arendamine 

esitatud projektitaotluste paremusjärjestus ja esitada  PRIAle koos  nõutud andmetega 

vastavalt „Kohaliku tegevusgrupi ja LEADER-projektitoetus“ § 21 lg 4 p 12 toodule. 

Projektitaotluste paremusjärjestus  lisatud protokollile. Toimus hääletus. 

Otsustati: kinnitada hindamiskomisjoni ettepanek MTÜ Võrumaa Partnerluskogu  2019 

aasta  taotlusvooru alameetme 1.1 Külakogukondade arendamine esitatud 

projektitaotluste paremusjärjestus ja esitada  PRIAle koos  nõutud andmetega vastavalt 

„Kohaliku tegevusgrupi ja LEADER-projektitoetus“ § 21 lg 4 p 12 toodule. 

(Poolt 25, vastu 0, Alar Hõim erapooletu, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget) 

 

2.   2019 aasta meetme 1.2 Kogukonna arendamine läbi ühiskoostöö   

      hindamiskomisjoni projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku kinnitamine  

      (kutsutud meetme komisjoni esimees Tiina Hallimäe) 

 

Tiina Hallimäe andis ülevaate alameetmesse 1.2. esitatud taotluste menetlemisest ja 

hindamistulemusena moodustunud projektitaotluste paremusjärjestusest. Võrumaa 

Partnerluskogu strateegia meede 1 Küla- ja kultuurimeede alameetmesse 1.2 – kultuuripärandi 

säilitamine läbi ühiskoostöö - esitati kokku 8 projektitaotlust kogusummas 202 705,03 eurot, 

millistest seitse taotlust kuulusid hindamisele. Üks taotlus ei kuulunud hindamisele, sest 

projekti tegevus ei vastanud meetme nõuetele. 

Hindamiskomisjon esitab juhatusele kinnitamiseks taotluste paremusjärjestuse.  Rahastamise 

ettepanek on 3 taotluse osas, toetatava summaga 70 000 eurot. Paremusjärjestuse kolmanda 

taotluse osas tegi komisjon taotlejale ettepaneku taotluse osaliseks rahastuseks seoses meetme 

rahaliste vahendite lõppemise tõttu. Taotleja on andnud oma kirjaliku nõusoleku  vähendatud 

toetuse vastuvõtmise kohta ja projekti täismahus ellu viimiseks. Rahastuseta jäävad neli 

taotlust rahaliste vahendite lõppemise tõttu.  Toimus arutelu. Küsimusi ega täiendavaid 

ettepanekuid ei esitatud. 

Kalmer Puusepp esitas ettepaneku kinnitada hindamiskomisjoni ettepanek MTÜ Võrumaa 

Partnerluskogu  2019 aasta  taotlusvooru alameetme 1.2 Kultuuripärandi säilitamine läbi 

ühiskoostöö esitatud projektitaotluste paremusjärjestus ja esitada  PRIAle koos  nõutud 

andmetega vastavalt „Kohaliku tegevusgrupi ja LEADER-projektitoetus“ § 21 lg 4 p 12 

toodule. Projektitaotluste paremusjärjestus  lisatud protokollile. Toimus hääletus. 

Otsustati: kinnitada hindamiskomisjoni ettepanek MTÜ Võrumaa Partnerluskogu  2019 

aasta  taotlusvooru alameetme 1.2 Kultuuripärandi säilitamine läbi ühiskoostöö esitatud 



                                                                                                             
projektitaotluste paremusjärjestus ja esitada  PRIAle koos  nõutud andmetega vastavalt 

„Kohaliku tegevusgrupi ja LEADER-projektitoetus“ § 21 lg 4 p 12 toodule. 

 (Poolt 25, vastu 0, Andrus Ploom erapooletu, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget) 

 

3.   MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2018. aasta majandusaasta aruande  kinnitamine   

      (kutsutud revisjonikomisjoni esimees Kurmet Müürsepp) 

 

Kalmer Puusepp andis sõna revisjonikomisjoni esimehele Kurmet Müürseppale, kes andis 

ülevaate revisjoni tulemustest. Küsimusi ega täiendavaid ettepanekuid ei esitatud. 

Kalmer Puusepp tegi ettepaneku kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2018 aasta 

majandusaasta aruanne. Toimus hääletus. 

Otsustati: kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2018 aasta majandusaasta 

aruanne. 

(Poolt 26, vastu 0, erapooletuid 0, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget) 

 

4.   Võrumaa Partnerluskogu liikmemaksu määrade ja tasumise tähtaja kinnitamine 

 

Kalmer Puusepp tutvustas Partnerluskogu liikmetele 04.juunil 2019 tehtud juhatuse koosoleku 

otsust nr 5, millise alusel esitab juhatus üldkoosolekule ettepaneku kinnitada kohalike 

omavalitsuste liikmemaksu suuruseks kõigile KOV-dele võrdses suuruses 3300 eurot aastas ja 

2019 aasta liikmemaksu määrasid MTÜ-del ja ettevõtjatel mitte tõsta, jätta need eelmise aasta 

tasemele s.o. 20 eurot aastas ning arve tasumise tähtajaks määrata kaks nädalat arvates arve 

väljastamisest. Küsimusi ega täiendavaid ettepanekuid ei esitatud. Toimus hääletus. 

Otsustati: kinnitada 2019 aasta liikmemaksu määraks MTÜ-dele ja ettevõtjatele 20 

eurot aastas, KOV-dele võrdses suuruses 3300 eurot aastas ning arve tasumise tähtajaks 

määrata kaks nädalat arvates arve väljastamisest.. 

(Poolt 26, vastu 0, erapooletuid 0, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget) 

Kell 14.22 lahkus koosolekult Mailis Koger 

 

5.   MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2019. aasta liikmemaksu eelarve kinnitamine 

 

Kerli Kanger tutvustas juhatuse poolt üldkogule kinnitamiseks esitatud 2019 aasta 

liikmemaksu eelarvet. Küsimusi ega täiendavaid ettepanekuid ei esitatud.  

Kalmer Puusepp esitas üldkogule ettepaneku kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2019 

aasta liikmemaksu eelarve. Toimus hääletus. 

Otsustati: kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2019 aasta liikmemaksu eelarve. 

(Poolt 25, vastu 0, erapooletuid 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget) 

 

6.   Muud küsimused ja informatsioonid 

6.1. Kerli Kanger tegi kokkuvõtte rahvusvahelise koostööprojekti "Kogukondade 

tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega" käivitunud 

tegevustest koostöös iirlaste ja soomlastega. Juuni lõpus toimub projektipartnerite ringreis 

Võrumaal. 

6.2. Kerli Kanger andis liikmetele ülevaate Partnerluskogu eelarve jagunemise kohta 

jooksvateks– ja elavdamiskuludeks ning planeeritud vastavaid eelarveid. 

6.3. Piiriülese koostööprojekti ettevalmistava projekti „Võrumaa ettevõtjate kasvuprogramm“ 

Tegevusi tutvustas projektijuht  Mai Timmi. 

 



                                                                                                             
 

6.4.Kerli Kanger andis ülevaate ettevõtluse meetme taotlusvooru kohta, milline on avatud 04.-

11.september, infopäev ettevõtjatele toimub 05.augustil kell 15.00 Riigimaja II korruse saalis.  

Palume liikmetel infot jagada oma piirkonnas, et kõik huvitatud taotlejad info kätte saaks ja 

võimalikult vara taotluste ja vajalike dokumentidega tegelema saaksid hakata. 

6.5. Järgmine üldkoosolek kutsutakse kokku vajadusel. 

 

 

Koosoleku juhataja:      Koosoleku protokollija: 

 

Kalmer PUUSEPP      Ülle URBANIK 


