
Põlvamaa Partnerluskogu üldkoosoleku 

PROTOKOLL nr 1/2022 

24. märtsil 2022 Peri külakeskuses, Põlva vallas  

Koosoleku algus 17:10.  

Põlvamaa Partnerluskogu 47-st liikmest osales koosolekul 25 liiget, neist 2 volitusega (nimekiri lisatud).  

Vastavalt Partnerluskogu põhikirja punktile 5.5. on üldkoosolek otsustusvõimeline, kui sellel osaleb 
vähemalt 1/2 ühingu liikmetest. Koosoleku alguseks oli kohal 25 Põlvamaa Partnerluskogu liiget, seega 
on üldkoosolek otsustusvõimeline.  

Koosoleku juhatajaks valiti juhatuse esimees Andrus Seeme ja protokollijaks teabejuht Anett Hallap.  

Päevakord: 

1. 2021.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja revisjonikomisjoni hinnangu ärakuulamine. 
2. Projektitoetuste taotlusvoorud 2022.a. 
3. Ülevaade projektitoetuste eelarve kasutamisest. 
4. Strateegia ettevalmistamise tegevuskava vastuvõtmine. 

Koosoleku juhataja Seeme tutvustas üldkoosoleku päevakorda ja tegi ettepaneku päevakord kinnitada. 
Ettepaneku poolt kõik üldkoosolekul viibinud Partnerluskogu liikmed. 

P.1 2021.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja revisjonikomisjoni hinnangu ärakuulamine. 

Partnerluskogu juhatuse esimees Andrus Seeme andis ülevaate 2021 a. majandusaasta aruandest. 
Liikmeskond oli aruandega eelnevalt tutvunud ning lisaküsimusi ei olnud. 
 
Revisjonikomisjoni liige Ere Rekker-Mägi andis ülevaate revisjonikomisjoni hinnangust. Tagasiside oli, 
et ühingu otsused ja tegevused on põhikirja toetavad ja kooskõlas ühingu eesmärkidega. 
Partnerluskogu vahendeid on kasutatud heaperemehelikult. Ühingu põhilised tegevused on teostunud 
hästi ning toetutud on tegevusgrupi piirkonna arendamisele eri valdkondades. Rekker-Mägi andis 
ülevaate ka toimunud koosolekute statistikast ning revisjonikomisjoni hinnangust majandusaasta 
aruandele. 
Juhatuse esimees Seeme tänas revisjonikomisjoni põhjaliku hinnangu eest.  
 
Ettepanek: Kinnitada 2021. a. majandusaasta aruanne ja revisjonikomisjoni hinnang.  
Otsus: Majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni hinnangu kinnitamise poolt kõik koosolekul 
viibinud Partnerluskogu liikmed.  
 
P.2 Projektitoetuste taotlusvoorud 2022.a. 
 
Tegevjuht Tiiu Rüütle andis ülevaate planeeritavatest projektitoetuste taotlusvoorudest. Järgmine 
taotlusvoor toimub 18. aprillist – 2. maini, kui avatakse meede 4 „Covid-19 kriisist tingitud 
majandusraskuste leevendamine“. Meetme eelarve on 87 473 eurot. Rüütle tutvustas covid-meetme 
tingimusi ja julgustas liikmeskonda taotlema. 



Septembri lõpp/oktoobri algus on planeeritud avada taotlusvoorud M1 „Ettevõtlusele hoo andmine“, 
M2 „Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine“ ja M3 „Heakorrastatud ja turvaline 
elukeskkond“. Hetkel on sügisese taotlusvooru eelarve ligikaudu 440 000 eurot, millest vastavalt 
Partnerluskogu strateegiale on suunatud 50% ettevõtlusele ja  25% heakorra, 25% kogukonna 
meetmele.  
 
Vastav taotlusvoor on planeeritud sügisesse, et teostada taotlusvoor võimalikult suure eelarvega, 
lähtudes asjaolust, et tõenäoliselt toimub nii projektide odavnemisi kui loobumisi, arvestades olukorda 
seoses koroonaviirusest tekkinud kahjudega ning Venemaa-Ukraina vahelisest sõjast ja 
sanktsioonidest tulenevate tooraine- ja tarneraskustega. 
 
P.3 Ülevaade projektitoetuste eelarve kasutamisest. 
 
Tegevjuht Rüütle andis ülevaate möödunud perioodi projektitoetuste eelarve kasutamisest. PPK 
strateegia 2014-2023 eelarve kokku oli 3 528 031 eurot, lisaks Covid-meetme eelarve 176 737 eurot.  
Taotlejatele on välja makstud projektitoetused summas 2 363 700 eurot. Veel teostamata projekte on 
58, summas 724 593 eurot ning neist 14 on peagi lõppevad. 
 
Kokku on perioodi jooksul esitatud 457 taotlust, millest rahuldatud taotluseid on 202. Siinkohal avaldas 
tegevjuht kiitust Partnerluskogu hindamiskomisjonile, kes on teinud väga head tööd.  
 
Liikmeskonnalt kõlanud küsimuse peale, kuidas on projektide kvaliteet ajas muutunud, leidis tegevjuht, 
et projektide kvaliteet on paranenud ja esialgne ettevaatlikus on kadunud. Taotlema julgustab eelkõige 
mõne teise toetust saanud ettevõtte hea kogemus. Juhatuse esimees Seeme lisas, et nõustub ning 
tõdes, et ettevõtted on muutunud julgemaks ja osavõtlikumaks, kuid haldusreformi järgselt vähenes 
kogukonnaprojektide hulk.   
 
P.4  Strateegia ettevalmistamise tegevuskava vastuvõtmine 

Tegevjuht Rüütle tutvustas strateegia tegevuskava vastuvõtmisega seotud protseduure. Toetuse 
taotlemise juriidiline alus on maaeluministri määrus 02.02.2022 nr 7 „LEADERi kohaliku arengu 
strateegia 2023-2027 ettevalmistamise toetus“, milleks PRIA on avanud uue programmperioodi 
LEADER kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse taotlusvooru. Vastuvõtuperiood on 
15.03.2022-04.04.2022.  

Strateegia ettevalmistamise tegevuskava vastuvõtmine on vajalik taotluse esitamise tingimuste 
täitmiseks. Eelnevalt on teostatud tegevuspiirkonna elanike teavitamine kavatsusest esitada toetuse 
taotlus ning avalik üritus strateegia ettevalmistamise alustamise teavitamisest järgneb üldkoosolekule.  

Ettepanek: Anda üldkoosoleku poolt juhatusele volitus muuta strateegia ettevalmistamise 
tegevuskava, kui protsessi käigus tekib selleks vajadus. Volitus annab juhatusele ka õiguse PRIA 
teavitamiseks muudatustest tegevuskavas.  

Ettepaneku poolt kõik Partnerluskogu üldkoosolekul viibinud liikmed.  

Otsus: Üldkoosolek annab juhatusele volituse muuta strateegia ettevalmistamise tegevuskava, kui 
protsessi käigus tekib selleks vajadus, ning õiguse teavitada PRIA-t muudatustest tegevuskavas.  



Tegevjuht tutvustas strateegia ettevalmistamise tegevuskava, mis koosneb 16-st tegevusest. 
Tegevuskava oli eelnevalt saadetud liikmetele tutvumiseks. Toimus väike arutelu. 

Tegevjuht selgitas, kuidas toimub toetuse arvestamine, mis leitakse kolme näitaja alusel: põhiosa 
(34 500 eurot); teine osa, mis on sõltuv elanike arvust (PPK piirkonnas statistikaameti andmetel seisuga 
01.01.2021 19 488, ehk 18 000 eurot) ning kolmas osa, mis oleneb tegevuspiirkonna pindalast 
(1430,94km2, 10 000 eurot). Seega on tegevusrühmal võimalik taotleda strateegia ettevalmistamiseks 
toetust 62 500 eurot.  

Otsus: Võtta vastu ja kinnitada strateegia ettevalmistamise tegevuskava ning taotleda toetust 
strateegia ettevalmistamiseks. 

Strateegia ettevalmistamise tegevuskava vastuvõtmise poolt olid kõik Põlvamaa Partnerluskogu 
üldkoosolekul viibinud 25 liiget, sh 2 volitatud esindajat. 

Koosoleku lõpp 18:05 

 

/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 

Andrus Seeme 
koosoleku juhataja                                                                                                                                                                                                                                                          

Anett Hallap 
protokollija 
 

 


