
MTÜ PÄRNU LAHE PARTNERLUSKOGU juhatuse koosoleku protokoll nr. 4  03.05.2022

PLPK büroos, Lihula mnt.10, Audru alevikus, Pärnu linnas, algusega kell 13:00.

PLPK juhatuse koosolekul osales 8 juhatuse liiget: Ingvar Saare KOV, Ene Täht KOV (veebis), Riho Erismaa EV, Aivar Merila EV, Peeter Viik EV, Marika Kose MTÜ, Raili Hein

MTÜ (veebis), Evelin Seppor MTÜ.

Koosolekult puudus 1 juhatuse liige: Tiiu Sommer KOV 

Koosolekul osalesid: PLPK büroo tegevjuht Alo Tomson, meetmespetsialist-raamatupidaja Margit Merila, meetmespetsialist-juhiabi Koidu Kuura, meetmespetsialist-kodulehehaldur

Eveli Ilvest, 

Päevakord: 

1. PLPK 2022 eelarve arutelu ja kinnitamine Lisa 2 ja Lisa 2.1

2. PLPK 2021 majandusaasta aruanne Lisa 3

3. Strateegia koostamise ajakava arutelu

4. Meetme 1A Covid-19 taasterahastu vahendite toel ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine paremusjärjestuse kinnitamine Lisa 1 

5. Jooksvad küsimused.

Päevakorrapunkt 1. PLPK 2022 eelarve arutelu ja kinnitamine. 

PLPK juhatuse esimees Ingvar Saare, tegevjuht Alo Tomson ja meetmespetsialist-raamatupidaja Margit Merila tutvustasid PLPK juhatusele PLPK 2022 eelarvet. Marika Kose ja Eveli

Ilvest selgitasid  Romantilise Rannatee uuringu vajadusest mida küsida meie turismiettevõtjatelt. Planeerida  Romantilise Rannatee  turismiteemaline küsitlust, milleks on vaja

lähteülesanne koostada (Eveli juhib protsessi) ning võtta pakkumised uuringu läbiviimiseks. Lähteülesanne peaks sisaldama konkreetseid kohti ja perioode, kui küsitlus tehakse

intervjuuna, mitte ainult ankeet küsitlusena. Tulemuseks peaks kujunema ülevaade, milliseid teenuseid RR piirkonna külastaja tahab tarbida lisaks, millega on rahul, millega ei ole nii

väga rahul.

OTSUSTATI: Kinnitada PLPK 2022 eelarve Lisa 2 ja Lisa 2.1

Poolt: 8

Vastu : 0

Erapooletu: 0

Päevakorrapunkt 2.  PLPK 2021 majandusaasta aruanne. Meetmespetsialist-raamatupidaja Margit Merila tutvustas PLPK juhatusele PLPK 2021 majandusaasta aruannet. Esitatud

küsimustele saadi ammendavad vastused. Olemasolev informatsioon võeti teadmiseks. Audiitor vaatab aruande lähiajal üle ning seejärel revisjonikomisjon. Üldkoosoleku ajaks lepiti

kokku 13. juuni 2022 kell 18.00, mille päevakorras on aruande kinnitamine. Juhatusel on aega teha veel märkuseid aruandele, kui neid on.

Päevakorrapunkt 3. Strateegia koostamise ajakava arutelu

PLPK juhatuse esimees Ingvar Saare ja tegevjuht Alo Tomson tutvustasid PLPK juhatusele uue strateegia ettevalmistavat kava. PLPK uue perioodi strateegia avaüritus on plaanis 30

või  31.05.2022 Kosmonautika Puhkekülas,  mida teavitatakse 2 nädalat  enne PLPK kodulehel.  Strateegia infopäevad on plaanis läbi  viia piirkonnas juunikuu jooksul.  Esitatud

küsimustele saadi ammendavad vastused ja olemasolev informatsioon võeti teadmiseks. 

Kell 13.56 juhatuse liige Raili Hein lahkus veebikeskkonnas koosolekult.

Päevakorrapunkt 4. Meede 1A Covid-19 Taasterahastu vahendite toel ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine paremusjärjestuse kinnitamine Lisa 1. 

Aivar Merila ja Peeter Viik  taandasid ennast projektitaotluste paremusjärjestuse arutelult ja hääletamiselt,
sest  on  seotud  meetmesse  1A „Covid-19  Taasterahastu  vahendite  toel  ettevõtluse  arendamine  ja
mitmekesistamine“ esitatud taotlustega.
Vaadati üle Meede 1A „Covid-19 Taasterahastu vahendite toel ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine“  hindepunktide alusel kujunenud
paremusjärjestus ning selgitused.

OTSUSTATI: Kinnitada PLPK 2022 Meede 1A Covid-19 taasterahastu toel ettevõtluse arendamine ja
mitmekesistamine paremusjärjestus. Lisa.1 
Poolt: 5
Vastu : 0
Erapooletu: 0
Taandas: 2
Päevakorrapunkt 5. Jooksvad küsimused

PLPK  vara PVC telgi ja õllemööbel 4 aastane haldusleping OÜ Mändel-iga on lõppenud. Täpsustada lepingu pikendamist Andres Lauriga - milline on lepingupartneri nägemus, kas

on valmis jätkama sarnasel kujul või soovib vara välja osta.

Protokollile lisatud:
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PLPK juhatuse koosoleku 03.05.2022 osalejate liikmete nimekiri 

Meetme 1A Covid-19 taasterahastu vahendite toel ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine paremusjärjestuse kinnitamine (LISA 1) 

PLPK 2022 eelarve (LISA 2 ja Lisa 2.1)

Majandusaasta aruande kavand (Lisa 3)

Ingvar Saare Koidu Kuura

koosoleku juhataja                                                                    koosoleku protokollija       

/allkirjastatud digitaalselt/                                                        /allkirjastatud digitaalselt/       
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