
                                                                                                             
 

Mittetulundusühing Võrumaa Partnerluskogu  

 

ÜLDKOOSOLEK  nr.2       08. detsember 2020 

 

Toimumiskoht: e-keskkonnas ZOOM https://us02web.zoom.us/j/83653613806  
Koosoleku algus kell: 15:01, lõpp kell: 15:27 

Mittetulundusühing Võrumaa Partnerluskogul on liikmeid 08.detsembri 2020 seisuga 53. 

Osalevaid liikmeid üldkoosolekul 29,vastavalt Ühingu põhikirja punktile 4.5. on Ühingu 

üldkoosolek otsustusvõimeline. 

Üldkoosolekust osavõtjate ja volitatud esindajate nimekiri on toodud protokolli lisas 1.  

Kutsutud: tegevjuht Kerli Kanger ja projektijuht Ülle Urbanik 

Koosoleku juhataja: Kalmer Puusepp 

Protokollija: Ülle Urbanik 

 

PÄEVAKAVA: 

 

1.Antsla, Rõuge ja Võru valla nimel liikmeõigusi teostavate isikute kinnitamine    

    juhatusse tähtajaga  08.12.2023. 

2. Projekti „Kollaste akende sündmuste elluviimine Tartu kultuuripealinn 2024 raames“     

    kinnitamine  

3. Projekti „Arukate külade arenguprogramm“ kinnitamine      

4. 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) 

 

1. Antsla, Rõuge ja Võru valla nimel liikmeõigusi teostavate isikute kinnitamine    

    juhatusse tähtajaga  08.12.2023. 

Kohalike omavalitsuste esindajate volitused mittetulundusühing Võrumaa Partnerluskogu 

juhatuses kehtivad kuni 08.12.2020, ülejäänud juhatuse liikmete volitused kehtivad veel kuni 

03.04.2021. 

Kalmer Puusepp tutvustas Antsla Vallavalitsuse 15.10.2020 korraldust nr 2-3/435, millisega   

nimetatakse mittetulundusühingus Võrumaa Partnerluskogu Antsla valla nimel liikmeõigusi 

teostavaks isikuks Avo Kirsbaum ning tema asendajaks Kurmet Müürsepp.  

Rõuge Vallavalitsuse 04.11.2020 korraldusega nr 2-3/561 nimetatakse mittetulundusühingu 

Võrumaa Partnerluskogu juhatuses ja üldkoosolekul Rõuge valla nimel liikmeõigusi 

teostavaks isikuks vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes Rein Loik ning tema 

asendajaks Aira Udras.  

Võru Vallavalitsuse 20.10.2020 korraldusega nr 781, määrati Võru valla nimel 

mittetulundusühingu Võrumaa Partnerluskogu üldkoosoleku liikmeks ja juhatuse liikme 

kandidaadiks Kalmer Puusepp ning asendusliikmeks Piret Otsatalu. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F83653613806%3Ffbclid%3DIwAR1cIwcF4Q6_SXopcyFc50pJw_539EoiCAPQF9Yd9q1TdmCBx77EoQBhbkY&h=AT217nLp2WNR9G5kpNjufcAfyFSNwDV1U55zVTO701WiAGMxuURRPtloBTr7MuefE-2JwiDqMvjlqPIpT6ZqlvSD3HC-avsIIPzgvm8Jmwxc9VkoZB3BTXJhuP9vP56CdpZeCw


                                                                                                             
 

 

Avo Kirsbaum, Rein Loik ja Kalmer Puusepp andsid nõusoleku nende kinnitamiseks  

mittetulundusühing Võrumaa Partnerluskogu juhatusse kohalike omavalitsuste esindajatena. 

Tulenevalt eeltoodust küsis Merike Prätz  Avo Kirsbaumi, Rein Loigu ja Kalmer Puuseppa 

nõusolekut, kes oma nõusolekud ka andsid. Merike Prätz esitas ettepaneku kinnitada kohalike 

omavalitsuste esindajad mittetulundusühing Võrumaa Partnerluskogu juhatuse liikmeteks 

tähtajaga 08.12.2023 ühtse nimekirjana järgnevalt: Antsla Vallavalitsuse esindajana Avo 

Kirsbaum, Rõuge Vallavalitsuse esindajana Rein Loik ja Võru Vallavalitsuse esindajana 

Kalmer Puusepp. Toimus avalik hääletus. 

Otsustati: kinnitada kohalike omavalitsuste esindajad mittetulundusühing Võrumaa 

Partnerluskogu juhatuse liikmeteks tähtajaga 08.12.2023 järgnevalt: Antsla 

Vallavalitsuse esindajana Avo Kirsbaum, Rõuge Vallavalitsuse esindajana Rein Loik ja 

Võru Vallavalitsuse esindajana Kalmer Puusepp. 

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

 

2. Projekti „Kollaste akende sündmuste elluviimine Tartu kultuuripealinn 2024 raames“     

    kinnitamine  

Kell 15:09 saabus koosolekule Katrin Volman 

Kell 15:10 saabus koosolekule Üllar Salumets 

Kalmer Puusepp andis sõna tegevjuht Kerli  Kangerile, kes tutvustas projekti tegevusi, -

eesmärki, -eelarvet ja –ajakava. Koostööprojekt viiakse ellu kahes etapis, perioodil 2021-2023 

mittetulundusühing Võrumaa Partnerluskogu osa projekti eelarvest koos omaosalusega on 

kokku 29 750 eurot (26 775+2975 €) ja perioodil 2024-2025 koos omaosalusega on 12 750 

eurot (11 475+1 275 €). Võrumaa PK projekti osa kogumaksumuseks kaheks perioodiks 

kokku on 42 500 eurot.  

Küsimusi ega täiendavaid ettepanekuid ei esitatud.  

Kalmer Puusepp esitas ettepaneku kinnitada projekti „Kollaste akende sündmuste elluviimine 

Tartu kultuuripealinn 2024 raames“ esimene etapp summas 29 750 €. Vahendid eraldada 

mittetulundusühing Võrumaa Partnerluskogu 2021. a projektitoetuste riigisisese ja 

väliskoostöö meetmest 3. 

Toimus hääletus. 

Otsustati: kinnitada projekti „Kollaste akende sündmuste elluviimine Tartu 

kultuuripealinn 2024 raames“ esimene etapp summas 29 750 €. Vahendid eraldada 

mittetulundusühing Võrumaa Partnerluskogu 2021. a projektitoetuste riigisisese ja 

väliskoostöö meetmest 3. 

(Poolt 28, vastu 0, erapooletuid 0, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget) 

 

3.   Projekti „Arukate külade arenguprogramm“ kinnitamine      

Kalmer Puusepp andis sõna tegevjuht Kerli Kangerile, kes andis ülevaate käimasolevast 

rahvusvahelisest projektist, millises osaleb praegu 21 küla erinevatest riikidest, Eestist osaleb 

Virtsu küla, projekti tegevused on jaotatud kahe aasta peale. Sellest tulenevalt on Eesti 

tegevusgrupid otsustanud algatada siseriikliku koostööprojekti „Arukate külade 

arenguprogramm“. Eestis hetkel osalemas 13 kohalikku tegevusgruppi, Võrumaa 

Partnerluskogu tegevuspiirkonnast saab osaleda 1 küla. Projekti kogumaksumuseks on 10 497 

eurot koos omaosalusega (9 447,30+1 049,70 €). 

Kutsume projektis osalema mittetulundusühing Võrumaa Partnerluskogu liikmete hulgas 

olevaid külaseltse. Projektis osalemiseks peavad soovijad esitama hiljemalt 21. detsembriks 

2020 motivatsioonikirja e-posti aadressil info@voruleader.ee 

Angela Järvpõld esitas küsimuse, miks Võrumaalt saab projektis osaleda ainult üks küla? 

mailto:info@voruleader.ee


                                                                                                             
 

Kerli Kanger vastas, et rahaliste vahendite nappuse tõttu. 

Rohkem küsimusi ega täiendavaid ettepanekuid ei esitatud.  

Kalmer Puusepp esitas üldkogule ettepaneku kinnitada projekt „Arukate külade 

arenguprogramm“. Vahendid eraldada mittetulundusühing Võrumaa Partnerluskogu 2021. a 

projektitoetuste riigisisese ja väliskoostöö meetmest 3.  

Kell 15:21 saabus koosolekule Taavi Karu. 
Toimus hääletus. 

Otsustati: kinnitada projekt „Arukate külade arenguprogramm“. Vahendid eraldada 

mittetulundusühing Võrumaa Partnerluskogu 2021. a projektitoetuste riigisisese ja 

väliskoostöö meetmest 3. 

(Poolt 29, vastu 0, erapooletuid 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget) 

 

4. Muud küsimused ja informatsioonid 

4.1. Kalmer Puusepp informeeris üldkogu liikmeid kevadistest juhatusse ettevõtjate ja 

MTÜde esindajate valimistest. 

4.2. Kerli Kanger andis ülevaate Partnerluskogu pooleliolevatest koostööprojektidest ja nende 

hetkeolukorrast. 

4.3. Hetkel teadaolevale infole uus periood avaneb, aga kui suured saava olema rahalised 

vahendid see hetkel ei ole veel selge. Kindlasti tuleb kaheaastane üleminekuperiood mille 

osas on lubatud täiendavaid vahendeid käesolevas strateegias olevate meetmete 

rahastamiseks.  

  

 

Koosoleku juhataja:      Koosoleku protokollija: 

 

 

Kalmer PUUSEPP      Ülle URBANIK 


