
    
 

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 

 

 

ÜLDKOOSOLEK  nr.3       30. juuni 2016 
 

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

 

Algus kell: 16:03   

Lõpp: kell: 16:35 

Osalejate nimekiri lisatud protokollile 

Koosoleku juhataja: Jarek Jõela  

Protokollija: Ülle Urbanik 

Kutsutud: Kerli Kanger, Mailis Koger, Marika Parv  

 

Päevakava: 

1. 2016 aasta I taotlusvooru meede 1.1 Külakogukondade arendamine 

hindamiskomisjoni ettepanek projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamiseks. 

2. 2016 aasta I taotlusvooru meede 1.2 Kultuuripärandi säilitamine läbi ühiskoostöö 

hindamiskomisjoni ettepanek projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamiseks. 

3. 2016 aasta I taotlusvooru meede 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine 

hindamiskomisjoni ettepanek projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamiseks. 

4. 2016 aasta I taotlusvooru meede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine 

hindamiskomisjoni ettepanek projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamiseks 

5. Muud küsimused ja informatsioonid 

 

Jarek Jõela tutvustas üldkogule päevakava ja esitas selle kinnitamiseks. 

Muudatusettepanekuid ei esitatud. Toimus hääletus. 

Otsustati: töötada  esitatud päevakava alusel 
(Poolt  32, vastu 0, erapooletuid 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget) 

Kell 16.05 tuli koosolekule Urmas Veeroja. 

Jarek Jõela: 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. 2016 aasta I taotlusvooru meede 1.1 Külakogukondade arendamine 

hindamiskomisjoni ettepanek projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamiseks 
Jarek Jõela andis sõna hindamiskomisjoni liikmele Mailis Kogerile, kes andis ülevaate Küla- 

ja kultuurimeetmesse esitatud taotluste menetlemisest ja hindamistulemusena moodustunud 

projektitaotluste  paremusjärjestusest. Toimus arutelu. 

Jarek Jõela esitas ettepaneku kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu  Küla- ja 

kultuurimeetme hindamiskomisjoni ettepanek meetmesse 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 MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2016 aasta I taotlusvooru meede 

1.1 Külakogukondade arendamine hindamiskomisjoni ettepanek, projektitaotluste 

paremusjärjestus ja esitada  PRIAle koos  nõutud andmetega vastavalt „Kohaliku 

tegevusgrupi ja LEADER-projektitoetus“ § 21 lg 4 p 12 toodule. 
(Poolt 30, vastu , erapooletuid 3, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget) 

Kell 16:15 tulid koosolekule Tiina Männe, Marge Promvalds ja KatrinVolman 

 

2. 2016 aasta I taotlusvooru meede 1.2 Kultuuripärandi säilitamine läbi ühiskoostöö 

hindamiskomisjoni ettepanek projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamiseks 
Mailis Koger andis ülevaate Küla- ja kultuurimeetmesse esitatud taotluste menetlemisest ja 

hindamistulemusena moodustunud projektitaotluste  paremusjärjestusest. 

Jarek Jõela esitas ettepaneku kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu  Küla- ja 

kultuurimeetme hindamiskomisjoni ettepanek meetmesse 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 MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2016 aasta I taotlusvooru meede 

1.2 Kultuuripärandi säilitamine läbi ühiskoostöö hindamiskomisjoni ettepanek, 

projektitaotluste paremusjärjestus ja esitada  PRIAle koos  nõutud andmetega vastavalt 

„Kohaliku tegevusgrupi ja LEADER-projektitoetus“ § 21 lg 4 p 12 toodule. 
(Poolt 34, vastu 0 , erapooletuid 2 , üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget) 

 

3. 2016 aasta I taotlusvooru meede 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine 

hindamiskomisjoni ettepanek projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamiseks 
Jarek Jõela andis sõna hindamiskomisjoni esimees Marika Parvele, kes andis ülevaate 

Ettevõtlusmeetmesse esitatud taotluste menetlemisest ja hindamistulemusena moodustunud 

projektitaotluste  paremusjärjestusest. Toimus arutelu. 

Jarek Jõela esitas ettepaneku kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu  Ettevõtluse meetme 

hindamiskomisjoni ettepanek meetmesse 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine esitatud 

projektitaotluste paremusjärjestuse 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 MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2016 aasta I taotlusvooru meede 

2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine hindamiskomisjoni ettepanek, projektitaotluste 

paremusjärjestus ja esitada  PRIAle koos  nõutud andmetega vastavalt „Kohaliku 

tegevusgrupi ja LEADER-projektitoetus“ § 21 lg 4 p 12 toodule. 
(Poolt 32, vastu 0 , erapooletuid  4, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget) 

 

4. 2016 aasta I taotlusvooru meede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine 

hindamiskomisjoni ettepanek projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamiseks 
Marika Parv andis ülevaate Ettevõtlusmeetmesse esitatud taotluste menetlemisest ja 

hindamistulemusena moodustunud projektitaotluste  paremusjärjestusest. 

Kell 16:20 tulid koosolekule Karmen Liba ning Alar Hõim enda eest ja Võrumaa 

Turismiliidu esindajana volikirja alusel. 

Jarek Jõela esitas ettepaneku kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu  Ettevõtluse meetme 

hindamiskomisjoni ettepanek meetmesse 2.2 Väiketootmisettevõtete 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 MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2016 aasta I taotlusvooru meede 

2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine hindamiskomisjoni ettepanek, projektitaotluste 

paremusjärjestus ja esitada  PRIAle koos  nõutud andmetega vastavalt „Kohaliku 

tegevusgrupi ja LEADER-projektitoetus“ § 21 lg 4 p 12 toodule. 
(Poolt 35, vastu 0 , erapooletuid 4, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget) 

 

5. Muud küsimused ja informatsioonid 
 

5.1. UMA MEKK VII suurlaada läbiviimisest 

Jarek Jõela andis sõna tegevjuht Kerli Kangerile, kes andis ülevaate käesoleva aasta UMA 

MEKK suurlaada korraldamisraskustest. 

VII UMA MEKK suurlaada 2016 a. läbiviimiseks puuduvad MTÜ Võrumaa Partnerluskogul 

vahendid. Kavas oli 2016. a. laat korraldada PATEE toiduvõrgustiku projekti vahenditest ning 

muudatusettepanekud said Võrumaa Arenguagentuurile esitatud juba käesoleva aasta 

märtsikuus ning kes ei ole neid veel EAS-le esitanud.  Samuti on lõppenud MTÜ Võrumaa 

Partnerluskogu enda taotlusvoorud. UMA MEKK suurlaada kulu on hinnanguliselt 12 000 

eurot, millest Leader programmist taotlemisel oleks omaosalus 40%  ehk 4 800 eurot 

liikmemaksu eelarvest. Kuna tegemist on pehmete tegevustega, tuleb projekt esitada 

ühisprojektina koos partneriga 2-4 aastase tegevuskava raames. 

 

5.2. 2017.a. taotlusvoorudest 

Kerli Kanger tutvustas 2017.a. planeeritavaid taotlusvoore, millised on plaanis avada 

meetmete kaupa, esimene voor kevadtalvel ja teine varakevadel. 

Prognoositavad toetused meetmeti: meede 1.1. 400 000 eurot; meede 1.2 150 000 eurot; 

meede 2.1 220 000 eurot; meede 2.2. 330 000 eurot. Nimetatud summad võivad veel muutuda 

tulenevalt PK  juhatuse otsusest. 

 

5.3. Strateegia muudatustest 

Kerli Kanger tõi välja PK strateegia kitsaskohad, millised ilmnesid lõppenud taotlusvooru 

hindamise käigus ning millistele hindamiskomisjonid tähelepanu juhtisid. Olulisi 

vasturääkivusi on meetmelehtede ja hindamiskriteeriumite vahel. Sellest tulenevalt tuleb teha 

muudatusi strateegias ja selle lisades. Muudatuste sisseviimiseks  peame eelnevalt koos PK 

tegevuspiirkonna elanikega läbi viima avalikke arutelusid. Strateegia muudatused tulevad 

esitada Maaeluministeeriumile, kes seda menetleb 30 tööpäeva, peale mida saame voorud 

uuesti avada. 

 

 

 

Koosoleku juhataja:      Koosoleku protokollija: 

 

 

 

Jarek Jõela       Ülle Urbanik 


