Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3
Valga

31.oktoober 2012

Algus: kell 9.00
Lõpp: kell 10.00
Osavõtjad: Registreerimisleht lisatud, 12 volikirja lisatud (Lisa 1)
Koosolekut juhatajas: juhatuse esimees Monika Rogenbaum
Koosoleku protokollija: Kristi Mitt
Kutsutud: Tiina Ivask
Avakõnega juhatati sisse mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu (edaspidi VPK)
üldkoosolek.
31. oktoobril jätkus 16.10.2012 üldkoosolekul menetlemata jäänud punktide menetlemine.
Üldkoosolekul menetletav päevakord:
5. 2013 aasta rakenduskava
Meetmelehed
Meetmete eelarve
Kavandatavad VPK projektid
Administreerimiskulude eelarve
6. Projektitaotluste hindamissüsteemi arutelu
Hindamiskomisjoni koosseisu moodustamise põhimõtted
Hindamiskomisjoni töö
7. Halduslepingu sõlmimine
Põhjendused halduslepingu sõlmimiseks ning sellest tulenevad kohustused
8. Muud küsimused
5. 2013. aasta rakenduskava
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
Monika Rogenbaum tutvustas 2013. aasta eelarvekava. Ta andis teada, et 2013. aasta eelarves
on arvestatud teisest poolaastast muudatusena tegevmeeskonna töökoormuse vähendamine
0,8le.
Liikmemaksude kinnitamine
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
VPK tegevjuht Tiina Ivask tutvustab 2013. aasta liikmemaksude projekti.
Mittetulundusühingutest ja ettevõtjatest liikmete liikmemaks on 15 eurot.
Omavalitsuste liikmemaksud on vastavalt elanike arvule:

Helme VV
Hummuli VV
Karula VV
Otepää VV
Palupera VV

elanike
arv
2215
920
1006
4150
1116

%
11,39
4,73
5,17
21,34
5,74

Liikmemaks
2013 (euro)
889,42
369,42
403,95
1 666,41
448,12

Puka VV
Põdrala VV
Sangaste VV
Taheva VV
Tõlliste VV
Tõrva LV
Õru VV
Kokku

1706
854
1388
816
1746
3027
503
19447

8,77
4,39
7,14
4,20
8,98
15,57
2,59
100,00

685,03
342,92
557,34
327,66
701,10
1 215,47
201,98
7 808,82

Monika Rogenbaum andis teada Otepää Vallavalitsuse esindaja e-posti teel saadetud soovist
kinnitada enne eelarve menetlemist liikmemaksud.
Küsimusi, ettepanekuid ei esitatud.
Hääletamisel (35 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada VPK liikmetele 2013. aasta liikmemaksud.
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
Tiina Ivask teeb ülevaate 2013.aasta kohaliku tegevusgrupi rakenduskavast (Lisa 2).
Meetmelehed
Meetmelehed kinnitati 16.10.2012 VPK üldkoosolekul.
Tiina Ivask annab teada, et seoses meetmete rahastuse jääkide 2009-2012 ümberjagamisega
tekkis muudatus meede 2 „Noorte algatused ja koostöö“ punktis 11 „Toetuse maksimaalsed
suurused ja toetusmäärad“. Üldkoosolek võttis info teadmiseks. Tehti ettepanek sõnastada
arusaadavamalt projektide kinnitamise lause.
Kavandatavad VPK projektid
Kavandatavad VPK projektid kinnitati 16.10.2012 VPK üldkoosolekul.
Hääletamisel (35 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada Valgamaa Partnerluskogu rakenduskava 2013. aastaks.
6. Projektitaotluste hindamissüsteemi arutelu
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
Tiina Ivask andis ülevaate Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga ( PRIA)
halduslepingu sõlmimiseks vajalikest töökordadest (Lisa 3). Ta tutvustas üldkoosolekule
töökordade projekte. Üldkoosolekul kokkulepitud põhimõtete alusel kinnitab juhatus töökorrad.
Töökord 1. Projektitoetuste taotluste hindamiseks hindamiskomisjoni moodustamise,
projektitaotluste hindamise ja kinnitamise ning vaiete lahendamise kord.
Tiina Ivask tutvustab eelpoolnimetatud töökorda.
Küsimus: Juhatusel on õigus komisjoni liikmeid lisada, mis tingimustel on juhatusel õigus
määrata komisjonidesse liikmeid?
Vastus: Juhatusel võib tekkida vajadus kaasata eksperte hindamiskomisjoni.
Küsimus: Kas igast piirkonnast tuleb üks komisjon?
Vastus: Moodustatakse kaks hindamiskomisjoni. „Kogukonna algatused ja koostöö“ ning
„Noorte algatused ja koostöö“ meetmete hindamiskomisjon ning teine „Ettevõtete areng ja

koostöö“ meetme hindamiskomisjon. Piirkondlikel koosolekutel valitakse esindajad
hindamiskomisjonidesse.
Küsimus: Kas 6- liikmeline komisjon tagab efektiivse töö, näiteks mõni liige ei saa koosoleku
osaleda, taandamine vms?
Vastus: Komisjonide töövõimelisuse tagamiseks valitakse ka asendusliikmed.
Küsimus: Varem oli hindamiskomisjonis igast omavalitsuspiirkonnast esindaja. Kas väiksem
hindajate hulk suudab tagada hindamise objektiivsuse?
Vastus: Hindamiskomisjonide moodustamisel saab iga piirkond tagada oma esindatuse. Igast
omavalitsusest on võimalik esitada liige komisjonidesse. Omavalitsused peavad esindaja
nimetamises kokku leppima piirkondlikel koosolekutel. Hindamiskomisjonide liikmearvu
suuruse määramisel lähtuti järgmistest põhimõtetest: 1) rahaline kulu, 2) professionaalsus.
Monika Rogenbaum selgitas, et VPK poolt ettevalmistatavaid töökordi ei kinnitada üheks
aastaks, vaid need jäävad töökorralduse alusdokumentideks seni, kuni seadusemuudatuse või
mõne muu olulise asjaolu tõttu on neid vaja muuta.
Tiina Ivask annab teada, et kehtiv LEADER määrus näeb ette, et ka VPK projektid peavad
läbima hindamiskomisjoni hindamise. Tiina Ivask tutvustab VPK taotluste hindamiskomisjoni
moodustamise põhimõtteid.
Töökord 2. Projektitoetuse taotluste menetlemisega seotud dokumentide registreerimise ja
säilitamise kord.
Tiina Ivask tutvustab töökorda.
Küsimus: Kas 40ne tööpäevane taotluste menetlemise tähtaeg on piisav, näiteks kui on tarvis
taotluses puudusi kõrvaldada vms?
Vastus: Puuduste kõrvaldamiseks antakse tähtaeg ja selle võrra pikeneb taotluse menetlemise
tähtaeg.
Küsimus: Kas taotlus, mis tehnilisel läbivaatusel ei vasta VPK strateegiale saab minna
hindamisele?
Vastus: Koordinaator edastab strateegiale mittevastava taotluse juhatusele, kes teeb otsuse.
Monika Rogenbaum annab teada, et iga hindamiskomisjoni poolt läbivaadatud taotluse kohta
teeb juhatus otsuse.
Hääletamisel (34 poolt, 1 vastu, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kiita heaks VPK poolt ettevalmistatud töökordade põhimõtted ja anda VPK
juhatusele õigus töökordade kinnitamiseks.
7.
Halduslepingu sõlmimine
Põhjendused halduslepingu sõlmimiseks ning sellest tulenevad kohustused
Kuulati Tiina Ivaski ettekannet.
Tiina Ivask andis teada Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga halduslepingu
sõlmimise vajaduse põhjustest, halduslepinguga kaasnevatest õigustest ja kohustustest.

Hääletamisel (35 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: anda nõusolek halduslepingu sõlmimiseks Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Ametiga.
8. Muud küsimused
Küsimusi ei esitatud.
Monika Rogenbaum andis infot 16.10.2012 toimunud kohtumisest põllumajandusminister Helir Valdor Seederiga.
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