
                                                                                                             
 

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu  

 

ÜLDKOOSOLEK  nr.2       17. juuni 2021 

 

Toimumiskoht: Uhtjärve Ürgoru Nõiariik, Antsla vald, Võrumaa 

 

Koosoleku algus kell: 17:05, lõpp kell: 17:35 

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu liikmeid 54. 

Üldkoosolekul osalejad:  kohal 25 liiget, üldkoosolek on otsustusvõimeline  

Kutsutud: tegevjuht Kerli Kanger, revisjonikomisjoni esimees Kurmet Müürsepp, projektijuht 

Ülle Urbanik 

Koosoleku juhataja: Kalmer Puusepp 

Protokollija: Ülle Urbanik 

 

PÄEVAKAVA: 

 

1.   MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2020. aasta majandusaasta aruande  kinnitamine   

      (kutsutud revisjonikomisjoni esimees Kurmet Müürsepp) 

2.   Võrumaa Partnerluskogu liikmemaksu määrade ja tasumise tähtaja kinnitamine 

3.   MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2021. aasta liikmemaksu eelarve 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  24, vastu 0, erapooletuid 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget) 

 

1. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2020. aasta majandusaasta aruande  kinnitamine   

    (kutsutud revisjonikomisjoni esimees Kurmet Müürsepp) 

Kalmer Puusepp andis sõna revisjonikomisjoni esimehele Kurmet Müürseppale, kes andis 

ülevaate revisjoni tulemustest. 

Kell 17:08 tuli koosolekule  Ülle Rauk. 

Mait Mölder palus täpsustust audiitorarvamuses kasutatud mõistete kohta, milliseid selgitas 

juhatuse liige Merike Prätz. Täiendavaid ettepanekuid ei esitatud. 

Kalmer Puusepp tegi ettepaneku kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2020. aasta 

majandusaasta aruanne. Toimus hääletus. 

Otsustati: kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2020. aasta majandusaasta 

aruanne. 

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

 

2.   Võrumaa Partnerluskogu liikmemaksu määrade ja tasumise tähtaja kinnitamine 

Kalmer Puusepp tutvustas Partnerluskogu liikmetele 03.juunil 2021 tehtud juhatuse koosoleku 

otsust nr 3, millise alusel esitab juhatus üldkoosolekule ettepaneku kinnitada kohalike 

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

2020 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 2021 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  25, vastu 0, erapooletuid 0, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget) 

 

3.   MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2021. aasta liikmemaksu eelarve kinnitamine 

Kerli Kanger tutvustas juhatuse poolt üldkogule kinnitamiseks esitatud 2021 aasta 

liikmemaksu eelarvet. Küsimusi ega täiendavaid ettepanekuid ei esitatud.  

Kalmer Puusepp esitas üldkogule ettepaneku kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2021 

aasta liikmemaksu eelarve. Toimus hääletus. 

Otsustati: kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2021 aasta liikmemaksu eelarve. 

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

 

4. Muud küsimused ja informatsioonid 

Tegevjuht Kerli Kanger tegi lühikokkuvõtte Partnerluskogu käesoleva aasta tegevuste kohta, 

millistega saab lähemalt tutvuda peagi ilmuvast uudiskirjast. 

Üleminekuaastateks eraldati kohalikele tegevusgruppidele täiendavad vahendid, milles  

sisalduvad ka COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tingitud kriisi mõjuga 

tegelemiseks taasterahastu vahendid, mistõttu tuleb muuta kogu kohaliku tegevusgrupi 

strateegia rakendamise eelarvet. Võrumaale lisandus üleminekuaastateks 2021-2022 ca 1,1 

miljonit eurot. 

Strateegia täiendamiseks on toimunud kolm virtuaalset ümarlauda, MTÜ-de esindajatele, 

ettevõtjate esindajatele ja turismiettevõtjate esindajatele toetusmeetmete täiendamiseks. 

Tulemas veel ümarlauad juhatuse liikmetele ja maakonna arendustöötajatele. 

Strateegia muudatused loodame üldkoosolekule tuua kinnitamiseks sügiseks.  

 

Järgmine üldkoosolek kutsutakse kokku vajadusel. 

 

Koosoleku juhataja:      Koosoleku protokollija: 

 

 

Kalmer PUUSEPP      Ülle URBANIK 


