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Koosolek algas kell 13.00 ja lõppes kell 16.00.
Osalesid:

Puudusid:
Kutsutud:
Koosolekut juhatas:
Koosolekut protokollis:

juhatuse liikmed Terje Korss, Marek Mekk, Harri Oona,
Kaja Papagoi, Anne Perlov, Monika Rogenbaum, Rain Ruusa,
Indrek Valner, Kati Velner.
Kaido Purason, Maido Ruusmann, Aivar Uibu.
tegevmeeskonna liikmed Tiina Ivask ja Aili Keldo.
Monika Rogenbaum.
Aili Keldo.

M. Rogenbaum tegi ettepaneku koosoleku päevakorra kinnitamiseks.
Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada juhatuse koosoleku
päevakord:
1. Ülevaade kogukonna koosolekutest
2. Tegevuskava strateegia ettevalmistamiseks
3. Partnerluskogu õppereis
4. Partnerluskogu projektide hindamistulemuste kinnitamine
5. Rakenduskava muudatuste arutelu
6. Hindamiskorra muutmine ja komisjoni koosseisu kinnitamine
7. Põhikirja ja juhatuse valimise korra arutelu
8. Üldkoosoleku ettevalmistus
9. Muud küsimused
1. Ülevaade kogukonna koosolekutest
Kuulati: Aili Keldo ettekannet.
A. Keldo andis ülevaate omavalitsuspiirkondades toimunud kogukonnaeestvedajate
koosolekutest, kus lepiti kokku Valgamaa Partnerluskogu 2014. aasta rakenduskava
projektikonkursi „Väärt elukeskkond“ lisataotlusvooru raames esitatavad projektitoetuste
taotlused ja taotlejad.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
2. Tegevuskava strateegia ettevalmistamiseks
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate järgmise perioodi ettevalmistava toetuse eeldatavast tegevuskavast,
eelarvest ja taotlemise protsessist. Tegevuskava hõlmab perioodi 01.01.2014–31.08.2015. Hetkel
on ettevalmistava toetuse taotlemise määrus veel kinnitamata.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja esitada kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise
toetuse tegevuskava ja eelarve üldkoosolekule kinnitamiseks.

3. Partnerluskogu õppereis
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate 16.–18. oktoobril toimuva õppereisi kavast ja osalejate nimekirjast. Info
õppereisi kohta edastati lisaks partnerluskogu liikmetele ka ülemaakondlikele
koostööpartneritele. Kuna etteantud registreerumistähtajaks jäi veel vabu kohti, siis
võimaldasime osaleda ka kahel inimesel kogukonnast, kes olid selleks soovi avaldanud.
Õppereisi eesmärk on vahetada kogemusi ning genereerida uusi nutikaid ideid ja lahendusi,
kuidas saada ja olla edukas ettevõtja või MTÜ maapiirkonnas. Külastatakse Pärnu Lahe
Partnerluskogu, Saare Koostöökogu ja Mulgimaa Arenduskoda ja tutvutakse sealsete projektide
ja edunäidetega.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
4. Partnerluskogu projektide hindamistulemuste kinnitamine
Partnerluskogu projekt „Tugevad kogukonnad Valgamaal“
Kuulati: Aili Keldo ettekannet.
A. Keldo andis ülevaate meetme 1 „Kogukonnaalgatused ja koostöö“ raames algatatavast
projektist „Tugevad kogukonnad Valgamaal“. Projekti eesmärgiks on suurendada kohaliku elu
eestvedajate teadmisi ja oskusi, toetades seeläbi kohalike kogukondade arengut ja maapiirkondi
tervikuna. Toimub õppereis Leedu Joniškise piirkonda, kus tutvutakse kogukondade arendustöö
ja ühistegevusega ning kohalike vabaühenduste eestvedajate ja ettevõtjatega, suurendades
osalejate teadmisi kohaliku elu edendamise võimalustest, andes uusi ideid ja kontakte.
Õppereisi teekonnal ja õhtusel ajal viiakse läbi ühised mõttekojad, mille eesmärgiks on
kavandada Valgamaa külade ja kogukondade kogukonnakeskuste arengu soodustamiseks ning
jätkusuutlikkuse tõstmiseks aktiveerivaid tegevusi, sh ühistööd.
Projekt on saanud kinnituse üldkoosoleku poolt 29. mail 2014, maksimaalse toetussummaga
9900 eurot. Projekti kavandades ja õppereisi ning mõttekodade sisu täpsustades kujunes eelarve
oluliselt väiksemaks. Projekti kogumaksumus on 5485 eurot, millest toetuse osa moodustab
4936,50 eurot. Vabanenud vahendid suunatakse sama meetme raames toimuva täiendava
taotlusvooru eelarvesse.
Partnerluskogu projekt „Talvine aktiivne puhkus Valgamaal“
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate meetme 1 „Kogukonnaalgatused ja koostöö“ raames algatatavast
projektist „Talvine aktiivne puhkus Valgamaal“. Projekti eesmärk on tutvustada Valgamaad ning
siinseid talviseid aktiivse puhkuse võimalusi. Antud projekti raames on kavas anda välja trükis ja
levitada üle Eesti. Trükise mahuks on 16 lk, suurus A4. Levitamine koos ajalehega Postimees
aitab jõuda võimalikult laia ringi Eesti elanikeni.
Projekti kogumaksumus on 7512 eurot, millest toetuse osa moodustab 6760,80 eurot.
Hindamiskomisjoni poolt on projektid hinnatud ajavahemikul 06.10.2014–10.10.2014.
Hindamiskomisjoni koosseis oli järgnev:
Hindaja nimi
Organisatsioon
Kairi Rebane
Laurifer Consult OÜ
Ene Kaas
Lüllemäe Rahvaõpistu
Kaido Tamberg Sangaste Vallavalitsus
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Taotlused vastasid mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu 2014. aasta rakenduskavas
toodud nõuetele ja ületas kehtestatud miinimumlävendi.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Monika Rogenbaum pani taotlused eraldi hääletusele.
1. Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu meede 1
„Kogukonnaalgatused ja koostöö“ tegevuse 3 projektitoetuse taotlus „Tugevad kogukonnad
Valgamaal“ taotletava toetussummaga 4 936,50 eurot.
2. Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu meede 1
„Kogukonnaalgatused ja koostöö“ tegevuse 3 projektitoetuse taotlus „Talvine aktiivne puhkus
Valgamaal“ taotletava toetussummaga 6 760,80 eurot.
5. Rakenduskava muudatuste arutelu
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tegi ettepaneku, et seoses lisataotlusvooru korraldamisega meetme 1
„Kogukonnaalgatused ja koostöö“ raames lisada 2014. aasta rakenduskava meede 1
meetmelehele täiendav tekst järgnevas sõnastuses: „Maksimaalne toetussumma on 5833 eurot
ühe taotluse kohta. Maksimaalne toetussumma ühe omavalitsuspiirkonna taotluste kohta ühes
taotlusvoorus on 11 666 eurot. Igast omavalitsuspiirkonnast kinnitatakse taotlus või taotlused
kokku vähemalt 5833 euroses toetussummas eeldusel, et omavalitsuspiirkonnast sellises mahus
taotlusi laekub ning kui tagatud on taotluse/taotluste vastavus esitatud tingimustele ning
hindamisel ületatakse lävend (hinne 2.0). Täiendava taotlusvooru eelarve on 46 664 eurot,
millele võib lisanduda vabanevaid vahendeid. Taotlusvooru eelarve mahu suurenedes kuuluvad
kinnitamisele taotlused hindamisel tekkinud pingerea alusel.
Toetusmäär on kuni 90%.“
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kiita heaks esitatud ettepanek ja esitada see üldkoosolekule kinnitamiseks.
6. Hindamiskorra muutmine ja komisjoni koosseisu kinnitamine
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis teada, et seoses mulgi valdade lahkumisega Valgamaa Partnerluskogu
tegevuspiirkonnast on vaja viia sisse muudatused hindamiskorras ja hindamiskomisjoni
koosseisus.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati:
1. kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu hindamiskomisjoni moodustamise,
taotluste hindamise ja kinnitamise ning vaiete lahendamise kord (lisa 1).
2. kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu noorte- ja kogukonnameetmete
hindamiskomisjon järgmises koosseisus: põhiliikmed Eve Tiisler, Evelyn Uuemaa, Kalmer Sarv,
Marika Muru, Voldemar Tasa ja asendusliikmed Tuuli Merimaa ja Ülvi Kann.
7. Põhikirja ja juhatuse valimise korra arutelu
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas kavandatavaid põhikirja muudatusi, mis on peamist seotud mulgi valdade
lahkumisega tegevusgrupist.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: esitada mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu põhikirja
muudatusettepanekud üldkoosolekule kinnitamiseks.
8. Üldkoosoleku ettevalmistus
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas 23. oktoobril 2014 toimuva üldkoosoleku päevakorda.
1. Ülevaade 2014. aasta tegevustest
2. Partnerluskogu projekti "Talvine aktiivne puhkus Valgamaal" arutelu
3. 2014. aasta rakenduskava muudatuste arutelu ja kinnitamine
4. LEADER kohaliku arengustrateegia ettevalmistava toetuse taotlemine ja strateegia
ettevalmistamise tegevuskava arutelu ja kinnitamine
5. Helme, Hummuli, Põdrala valdade ja Tõrva linna piirkondade juhatuse liikmete
tagasikutsumine
6. Põhikirja muudatuste arutelu ja kinnitamine
7. Juhatuse valimise korra muudatuste arutelu ja kinnitamine
8. Revisjonikomisjoni koosseisu muutmine
9. Muud küsimused.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Ettepanek: üldkogule teha ettepanek volitada juhatust kinnitama vajadusel muudatusi 2014. aasta
eelarves ja 2015. aasta strateegia ettevalmistamise tegevuskavas.
Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati:
1. Kinnitada 23.10.2014 toimuva mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu üldkoosoleku
päevakord.
2. Teha üldkogule ettepanek volitada juhatust kinnitama vajadusel muudatusi 2014. aasta
eelarves ja 2015. aasta strateegia ettevalmistamise tegevuskavas.
9. Muud küsimused
Kuulati: Aili Keldo ettekannet.

A. Keldo tegi ettepaneku 2014 a lisataotlusvooru projektide hindamise eel mitte külastada
investeeringuprojekte, kuna see ei annaks juurde olulist infot ja kõik projektitoetuse taotlused
on eelnevalt kogukondades kokku lepitud.

Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: 2014. aasta lisataotlusvooru projektide
investeeringuprojekte.
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