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Toimumiskoht: Võru Vallavalitsuse saalis Võrumõisa tee 4a, Võru linn
Algus kell: 13:09
Lõpp: kell: 14:15
Osalejate nimekiri lisatud protokollile
Koosoleku juhataja: Jarek Jõela
Protokollija: Ülle Urbanik
Kutsutud: Anneli Ott
Päevakava:
1. Arengustrateegia 20142020 muudatuste kinnitamine ja arengustrateegia 20142020
vastuvõtmine
2. PRIAle kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADER projektitoetuse avalduse esitamine
arengustrateegia 20142020 rakendamiseks
3. Põhikirja muutmine
4. Eelinformatsioon MTÜ Võrumaa Partnerluskogu koostööprojekt "Elu kahe
maailma piiril" II
5.Muud küsimused ja informatsioon
Jarek Jõela tutvustas üldkogule päevakava ja esitas selle
Muudatusettepanekuid ei esitatud. Toimus hääletus.
Otsustati: töötada esitatud päevakava alusel
(Poolt 34, vastu 0, erapooletuid 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)

kinnitamiseks.

1. Arengustrateegia 20142020 muudatuste kinnitamine ja arengustrateegia 20142020
vastuvõtmine
Kell 13.16 saabus koosolekule Meelis Mõttus
Jarek Jõela andis sõna tegevjuht Anneli Otile, kes tutvustas Võrumaa Partnerluskogu
arengustrateegia 20142020 muudatusi.
Jarek Jõela esitas ettepaneku kinnitada Võrumaa Partnerluskogu arengustrateegia 20142020
muudatused.
Otsustati: kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia
20142020 muudatused
(Poolt 35 , vastu 0 , erapooletuid 0, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)
Jarek Jõela esitas ettepaneku kinnitada Võrumaa Partnerluskogu arengustrateegia 20142020.

Otsustati: kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia
20142020.
(Poolt 35 , vastu 0 , erapooletuid 0, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)
2. PRIAle kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADER projektitoetuse avalduse esitamine
arengustrateegia 20142020 rakendamiseks
Kell 13.29 saabus koosolekule Elina Allas
Anneli Ott tutvustas PRIAle kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADER projektitoetuse
avalduse esitamise nõudeid.
Toimus arutelu.
Juri Gotmans esitas küsimuse, kas üldkoosoleku otsuses kajastatakse ka numbrid ja
projektitoetuse avalduse juurde lisatakse dokumendid rahanumbriliste väljendustega?
Anneli Ott selgitas, et tänaseks pole Maaeluministeeriumi poolt väljatöötatud vorme, kuhu
taotlus kanda. Otsuse sõnastus on ministeeriumi poolt ette antud ja siin sõnastatud ning selles
otsuses numbreid ei kajastata. Küll lisatakse PRIAle esitatava taotluse juurde juhatuse poolt
kinnitatud rakenduskava.
Otsustati: esitada PRIAle kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADER projektitoetuse
avaldus arengustrateegia 20142020 rakendamiseks
(Poolt 33, vastu 0 , üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget, erapooletu Riho Roon ning Juri
Gotmans ja Georg Ruuda ei osalenud hääletamisel)
Kell 13.32 saabus koosolekule Merle Leibur Kolotsi Talu OÜ esindajana ja Voki Külaseltsi
esindajana volikirja alusel.
3. Põhikirja muutmine
Jarek Jõela andis sõna tegevjuht Anneli Otile, kes tutvustas põhikirja muudatusi.
Toimus arutelu.
Mairi RajuToots esitas küsimuse, kuidas tagatakse põhikirja p. 6.2 täitmine : „üks kolmandik
juhatuse liikmetest vahetub põhikirjas ettenähtud juhatuse ametiaja möödumisel“?
Mairi RajuToots esitas ettepaneku lisada põhikirja klausel: „juhatuse liige ei saa olla juhatuse
liige üle kahe juhatuse ametiaja“.
Tegevjuhi sõnul, on nimetatud küsimus kõigis tegevusgruppides aktuaalne ning tegemist on
kokkulepetega. Strateegia hindamise seisukohalt pole käesolev küsimus oluline, kui peetakse
vajalikuks, siis saab nimetatud ettepaneku vastavust seadusele täpsustada kevadiseks
üldkoosolekuks ning kui antud teema on siis veel aktuaalne, saab nimetatud teema juhatuse
tasandil läbi arutada ja teha täiendavad ettepanekud üldkogule põhikirja muutmiseks.
Jarek Jõela küsis Mairi RajuTootsilt nõusolekut esitatud ettepaneku tagasivõtmiseks
tingimusel, kui nimetatud teemat arutatakse järgmisel üldkoosolekul.
Mairi RajuToots võttis oma ettepaneku tagasi.
Jarek Jõela: põhikirja muutmiseks on vajalik üle poolte liikmete osalemine üldkoosolekul,
kuna täna kvoorumit põhikirja muudatuste kinnitamiseks koos ei ole, siis kutsun uue
üldkoosoleku kokku 05.novembril 2015.a. kell 17.30 päevakavaga: põhikirja muutmine.
Koosoleku toimumise koht täpsustatakse.
4. Eelinformatsioon MTÜ Võrumaa Partnerluskogu koostööprojekt "Elu kahe
maailma piiril" II

Anneli Ott tutvustas Partnerluskogu liikmetele järgnevaks perioodiks kolme meetme 3
koostööprojektide projektiideed:
4.1. National Geographic e. kollaste raamide jätkuprojekt;
4.2. UMA MEKK laat rahvusvaheline koostööprojekt;
4.3. Koostööprojekt Valga, Põlva ja Võrumaa Partnerluskogudega kogukondade
arendamiseks
Koosoleku juhataja:

Koosoleku protokollija:

Jarek Jõela

Ülle Urbanik

