
MTÜ PÄRNU LAHE PARTNERLUSKOGU  ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Kabli Seltsimaja saalis ja veebikeskkonnas 15. detsember 2021 nr 3
Kabli külas, Häädemeeste vallas
Pärnumaal

Algus kell 18:00, lõpp 19:00

Juhatas: Ingvar Saare
Protokollis: Koidu Kuura
PLPK üldkoosolekust võtsid osa saalis ja veebikeskkonnas PLPK liikmed: 48 liiget 85-st (sh 3 liiget
esindatud volitusega), so 56,4 % PLPK liikmetest. Üldkoosolek on otsustusvõimeline.

Koosoleku registreerimislehed (12 lehel) ja digitaalselt allkirjastatud volitused (3 volitust)

Üldkoosoleku päevakord:

1. PLPK 2014-2021 Leader perioodi projektide ja projektitaotluste hetkeseis. M. Merimaa
2. PLPK tahteavaldus Leader kohaliku tegevusgrupina jätkamine järgneval Leader perioodil (2023- 2027)
ja selleks arengustrateegia koostamine. I. Saare
3. Romantilise Rannatee arengud. E.Ilvest
4. Meede 4 koostööprojekti „Inspireerime väiketarbijaid rakendama sobivaid taastuvenergia lahendusi“
kinnitamine.
5. Meede 3 projekti „Romantilise Rannatee nähtavuse uuendamine“ kinnitamine.
6. Meede 3 projekt „RR välikampaania“.

Koosoleku rakendamine:
PLPK üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine:

Ettepanekuid koosoleku juhataja ja protokollija valimiseks.
Ettepanekud saalist: PLPK üldkoosoleku juhatajaks Ingvar Saare ning protokollijaks Koidu Kuura.

Palume hääletada saalis ja veebikeskkonnas (vestluses/Chat-is)
Hääletamine:
Poolt: 48 (sh avalik sektor 3; ettevõtjaid 23; mittetulundusühingud ja sihtasutused 22)
Kabli Seltsimaja saalis: 30 liiget (sh avalik sektor 2; ettevõtjaid 18; mittetulundusühingud ja
sihtasutused 10)
Veebikeskkonnas: 18 liiget (sh avalik sektor 1; ettevõtjaid 5; mittetulundusühingud ja sihtasutused 12)
Vastu: ei olnud
Erapooletu: ei olnud

Üldkoosoleku häältelugemiskomisjoni valimine:
Ingvar Saare ettepanek valida häältelugemiskomisjon 3-liikmelisena:
Koosoleku hääli lugema saalis Tiiu Sommer, Raili Hein ja Eveli Ilvest
Veebikeskkonnas osalejate hääli loeb üldkoosoleku juhataja Ingvar Saare

OTSUSTATI:
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Valida 3-liikmeline häältelugemiskomisjon koosseisus: Tiiu Sommer, Raili Hein ja Eveli Ilvest

Palume hääletada saalis ja veebikeskkonnas (vestluses/Chat-is)
Hääletamine:
Palume hääletada saalis ja veebikeskkonnas (vestluses/Chat-is)
Hääletamine:
Poolt: 48 (sh avalik sektor 3; ettevõtjaid 23; mittetulundusühingud ja sihtasutused 22)
Kabli Seltsimaja saalis: 30 liiget (sh avalik sektor 2; ettevõtjaid 18; mittetulundusühingud ja
sihtasutused 10)
Veebikeskkonnas: 18 liiget (sh avalik sektor 1; ettevõtjaid 5; mittetulundusühingud ja sihtasutused 12)
Vastu: ei olnud
Erapooletu: ei olnud

Päevakorra punkt 1. PLPK 2014-2021 Leader perioodi projektide ja projektitaotluste hetkeseis.
Ingvar Saare tutvustas liikmetele PLPK 2014-2021 Leader perioodi projektide ja projektitaotluste
hetkeseisu. PLPK liikmete poolt esitatud küsimustele saadi ammendavad vastused.

ESITATUD INFORMATSIOON VÕETI TEADMISEKS

Päevakorra punkt 2. PLPK tahteavaldus Leader kohaliku tegevusgrupina jätkamine järgneval Leader
perioodil (2023- 2027) ja selleks arengustrateegia koostamine. I. Saare

Ingvar Saare tutvustas liikmetele PLPK tahteavaldust jätkata Leader kohaliku tegevusgrupina järgneval
Leader perioodil (2023- 2027) ja seda samades piirides, millega seni. Piirkonna pindala on teada,
täpsustada tuleb külade kaupa elanike arvusid. Selleks on kohalikele omavalitsustele saadetud välja
päringud. Täpsemad andmed annab Maaeluministeerium uue aasta alguses.

Esitati küsimus, kas on olnud arutelu all piirkonna suuruse muutmine. I.Saare selgitas, et tegevusgrupp ise
ega ka piirnevad tegevusgrupid ei ole vastavaid ettepanekuid teinud, samuti ei ole ettepanekuid teinud
kohalikud omavalitsused, mistõttu saab eeldada, et kõikidele osapooltele sobib senine tegevuspiirkonna
jaotus. Ka neile KOVidele, kes asuvad kahe erinevas tegevusgrupis.

I.Saare selgitas, et juhatusel on välja töötatud arengustrateegia koostamise kava ning esitles seda
üldkoosolekule. Kava vajab täpsustamist ning selgitatakse vajadust anda juhatusele volitus kava muuta
peale Leader määruse vastuvõtmist, mis sätestab uue perioodi strateegia koostamise rahastamise alused.
Eeldatav strateegia koostamise toetus PLPKle kujuneb eeldatavalt järgmisena: baasrahastus 34500 eurot +
18000 eurot (elanike arv 16000-32000) + 35000 eurot (pindala üle 2500 ruutkilomeetri) = 87500 eurot

OTSUSTATI:

1. Jätkata tegutsemist Leader kohaliku tegevusgrupina järgneval Leader perioodil (2023- 2027).
Perioodi pikenemisel perioodi lõpuni.

2. Jätkata samade omavalitsuste territooriumitega (pindalad ja külad).

3. Anda õigus PLPK juhatusele muuta arengustrateegia koostamise kava vastavalt kehtivale Leader
määrusele ning kinnitada esialgne strateegia koostamise kava (lisatud üldkoosolekule).

Palume hääletada saalis ja veebikeskkonnas (vestluses/Chat-is)
Hääletamine:
Poolt: 48 (sh avalik sektor 3; ettevõtjaid 23; mittetulundusühingud ja sihtasutused 22)
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Kabli Seltsimaja saalis: 30 liiget (sh avalik sektor 2; ettevõtjaid 18; mittetulundusühingud ja
sihtasutused 10)
Veebikeskkonnas: 18 liiget (sh avalik sektor 1; ettevõtjaid 5; mittetulundusühingud ja sihtasutused 12)
Vastu: ei olnud
Erapooletu: ei olnud

Päevakorra punkt 3. Romantilise Rannatee arengud. Eveli Ilvest
Eveli Ilvest tutvustas liikmetele PLPK Romantilise Rannatee arenguid. PLPK liikmete poolt esitatud
küsimustele saadi ammendavad vastused.

ESITATUD INFORMATSIOON VÕETI TEADMISEKS

Päevakorra punkt 4. Meede 4 koostööprojekti „Inspireerime väiketarbijaid rakendama sobivaid
taastuvenergia lahendusi“ kinnitamine.

Ingvar Saare ja Peeter Viik tutvustasid liikmetele Meede 4 koostööprojekti „Inspireerime väiketarbijaid
rakendama sobivaid taastuvenergia lahendusi“ tegevusi ja eelarvet. PLPK liikmete poolt esitatud
küsimustele saadi ammendavad vastused.

OTSUSTATI: Kinnitada meede 4 PLPK koostööprojekti „Inspireerime väiketarbijaid rakendama
sobivaid taastuvenergia lahendusi“ tegevused ja eelarve.

Palume hääletada saalis ja veebikeskkonnas (vestluses/Chat-is)
Hääletamine:
Poolt: 48 (sh avalik sektor 3; ettevõtjaid 23; mittetulundusühingud ja sihtasutused 22)
Kabli Seltsimaja saalis: 30 liiget (sh avalik sektor 2; ettevõtjaid 18; mittetulundusühingud ja
sihtasutused 10)
Veebikeskkonnas: 18 liiget (sh avalik sektor 1; ettevõtjaid 5; mittetulundusühingud ja sihtasutused 12)
Vastu: ei olnud
Erapooletu: ei olnud

Päevakorra punkt 5. Meede 3 projekti „Romantilise Rannatee nähtavuse uuendamine“ kinnitamine.
Eveli Ilvest tutvustas liikmetele PLPK meede 3 projekti „Romantilise Rannatee nähtavuse uuendamine“
tegevusi ja eelarvet. PLPK liikmete poolt esitatud küsimustele saadi ammendavad vastused.

OTSUSTATI: Kinnitada Meede 3 projekti „Romantilise Rannatee nähtavuse uuendamine“ tegevused ja
eelarve.

Palume hääletada saalis ja veebikeskkonnas (vestluses/Chat-is)
Hääletamine:
Poolt: 47 (sh avalik sektor 3; ettevõtjaid 23; mittetulundusühingud ja sihtasutused 21)

Kabli Seltsimaja saalis: 29 liiget (sh avalik sektor 2; ettevõtjaid 18; mittetulundusühingud ja
sihtasutused 9)
Veebikeskkonnas: 18 liiget (sh avalik sektor 1; ettevõtjaid 5; mittetulundusühingud ja sihtasutused 12)
Vastu: ei olnud
Erapooletu: 1 mittetulundusühingud ja sihtasutused 1

Päevakorra punkt 6. Meede 3 projekti „RR välikampaania“. kinnitamine.

Eveli Ilvest tutvustas liikmetele PLPK meede 3 projekti „RR välikampaania“ tegevusi ja eelarvet. PLPK
liikmete poolt esitatud küsimustele saadi ammendavad vastused.
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OTSUSTATI: Kinnitada Meede 3 projekti „RR välikampaania“ tegevused ja eelarve.

Palume hääletada saalis ja veebikeskkonnas (vestluses/Chat-is)
Hääletamine:
Poolt: 48 (sh avalik sektor 3; ettevõtjaid 23; mittetulundusühingud ja sihtasutused 22)
Kabli Seltsimaja saalis: 30 liiget (sh avalik sektor 2; ettevõtjaid 18; mittetulundusühingud ja
sihtasutused 10)
Veebikeskkonnas: 18 liiget (sh avalik sektor 1; ettevõtjaid 5; mittetulundusühingud ja sihtasutused 12)
Vastu: ei olnud
Erapooletu: ei olnud

Protokollile lisatud:
PLPK üldkoosoleku registreerimislehed (12 lehel) lisatud (Lisa 1A)
Digitaalselt allkirjastatud volitused (Lisa 1A)
PLPK tahteavaldus Leader kohaliku tegevusgrupina jätkamine järgneval Leader perioodil (2023- 2027) ja
arengustrateegia strateegia koostamise kava. (Lisa 1)
Meede 4 koostööprojekti „Inspireerime väiketarbijaid rakendama sobivaid taastuvenergia lahendusi“
kinnitamine (Lisa 2)
Meede 3 projekti „Romantilise Rannatee nähtavuse uuendamine“ kinnitamine (Lisa 3)
Meede 3 projekt „RR välikampaania“ (Lisa 4)

Ingvar Saare Koidu Kuura
koosoleku juhataja koosoleku protokollija
/allkirjastatud digitaalselt/                                                        /allkirjastatud digitaalselt/


