Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
Tõrva

3. detsember 2012 nr 19

Koosolek algas kell 13.00 ja lõppes kell 16.00.
Osalesid:

Puudusid:
Kutsutud:
Koosolekut juhatas:
Koosolekut protokollis:

juhatuse liikmed Annika Jaansoo, Terje Korss, Marek Mekk,
Kaja Papagoi, Kaido Purason, Kairi Rebane, Monika Rogenbaum,
Rain Ruusa, Maido Ruusmann, Aivar Uibu, Indrek Valner, Kati Velner
(alates 3. päevakorrapunktist).
tegevmeeskonna liikmed Tiina Ivask, Aili Keldo, Aile Viks.
Monika Rogenbaum.
Aili Keldo.

M. Rogenbaum tegi ettepaneku täiendada päevakorda ja lisada sellesse teise punktina
mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu töökordade kinnitamine. Päevakorra muutmisega
nõustusid kõik juhatuse liikmed.
M. Rogenbaum tegi ettepaneku koosoleku päevakorra kinnitamiseks.
Hääletamisel (11 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada juhatuse koosoleku
päevakord:
1. Kahe eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
2. Mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu töökordade kinnitamine
3. Projektitaotluste hindamiskomisjonide koosseisu arutelu ja kinnitamine
4. Kohtuotsuste arutelu
5. "Noorte võimalused maal 2012" projektikonkursi hetkeseis
6. Tööjaotus juhatuses
7. Ettevõtlusmeetme koordinaatori konkurss
8. Järgmise perioodi strateegia koostamise kavandamine
9. Tegevmeeskonna seotus teiste organisatsioonidega
10. National Geographicu projekti planeerimine
11. Muud küsimused.
1. Kahe eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum tegi ettepaneku 29.10.2012 ja 31.10.2012 toimunud juhatuse koosolekute
protokollide kinnitamiseks.
Monika Rogenbaum taandas ennast hääletamis- ja otsustusprotsessist.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada juhatuse 29.10.2012 koosoleku protokoll nr 16 ja 31.10.2012 koosoleku
protokoll nr 17.
2. Mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu töökordade kinnitamine
Kuulati Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis teada, et 31.10.2012 mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu juhatuse poolt
kinnitatud ja 1. novembril Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA)
esitatud töökordade osas on PRIA teinud järgmised ettepanekud:

1) Mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu projektitoetuse taotluste kinnitamise taotluse
menetlemisega seotud dokumentide registreerimise ja säilitamise korras muuta sõnastust
järgmiselt:
Punkt 3.5: Kui taotluse läbivaatamisel leitakse selles puudusi, teatatakse sellest viivitamata
taotlejale, esitades vastav järelepärimine (Lisa 3) ja antakse puuduste kõrvaldamiseks kuni 5
tööpäeva. Koordinaatoril on õigus põhjendatud juhtudel puuduste kõrvaldamiseks antud tähtaega
pikendada kuni 10 tööpäevani. Taotluse menetlemise tähtaeg pikeneb puuduste kõrvaldamiseks
antud tähtaja võrra.
Puuduste kõrvaldamisega seonduv kirjavahetus säilitatakse taotluse toimikus.
Punkt 3.7: Koordinaator lõpetab taotluse menetlemise juhul, kui taotleja ei ole taotluses esinevaid
puudusi kõrvaldanud ettenähtud aja jooksul, vastavalt haldusmenetluse seaduse § 15 lg 3.
Punkt 3.8: Koordinaator jätab taotluse läbi vaatamata ning tagastab taotluse, kui taotlus on esitatud
pärast Partnerluskogu poolt määratud taotlusvooru tähtpäeva ja kui tähtaega ei ennistata vastavalt
haldusmenetluse seaduse §34.
M. Rogenbaum tegi ettepaneku tunnistada kehtetuks 31.10.2012 juhatuse koosoleku esimeses
päevakorrapunktis „Mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu töökordade kinnitamine“ vastu
võetud otsus nr 1 ja kinnitada uuesti mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu projektitoetuse
taotluste kinnitamise taotluse menetlemisega seotud dokumentide registreerimise ja säilitamise
kord, millesse on sisse viidud PRIA ettepanekute alusel tehtud muudatused.
Monika Rogenbaum taandas ennast hääletamis- ja otsustusprotsessist.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: tunnistada kehtetuks 31.10.2012 juhatuse koosoleku päevakorrapunktis nr 1 vastu
võetud otsus nr 1 ja kinnitada mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu projektitoetuse
taotluste kinnitamise taotluse menetlemisega seotud dokumentide registreerimise ja säilitamise
kord.
2) Mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu projektitoetuse taotluste kinnitamise taotluste
hindamiskomisjoni moodustamise, taotluste hindamise ja kinnitamise ning vaiete lahendamise
korras muuta sõnastust järgmiselt:
Punkt
22:
Hindamiskoosolekul
hindavad
komisjoni
liikmed
taotlusi
vastavalt
hindamiskriteeriumitele, täites hindamislehed. Tehniline sekretär sisestab hindamislehed
koondtabelisse, mis arvestab iga taotluse koondhinde (kõigi hindajate poolt antud hinnete keskmine
korrutatakse antud kriteeriumi osakaaluga ning kriteeriumide tulemused liidetakse). Täpsemalt on
kirjeldatud hindamiskriteeriumid, osakaalud, lävendid ning prioriteetsete teemade arvestamine
„Valgamaa Partnerluskogu meetmete hindamiskriteeriumid“, millega on võimalik tutvuda
partnerluskogu kodulehel www.valgaleader.ee.
Punkt 47: Vaided vaatab läbi ja vaideotsuse teeb juhatus. Juhatus korraldab vaideotsuse eelnõu
koostamise kaasates vaiete lahendamisse komisjonide liikmeid ning Partnerluskogu-väliseid
eksperte. Vaide menetlemisel vaadatakse esitatud vaie läbi, tutvutakse dokumentidega,
hindamiskoosoleku protokolliga ning eksperthinnanguga selle olemasolul.
M. Rogenbaum tegi ettepaneku tunnistada kehtetuks 31.10.2012 toimunud juhatuse koosoleku
päevakorrapunktis „Mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu töökordade kinnitamine“ otsus
nr 2 ja kinnitada uuesti mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu projektitoetuse taotluste
kinnitamise taotluste hindamiskomisjoni moodustamise, taotluste hindamise ja kinnitamise ning
vaiete lahendamise kord, millesse on sisse viidud PRIA ettepanekute alusel tehtud muudatused .
Monika Rogenbaum taandas ennast hääletamis- ja otsustusprotsessist.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: tunnistada kehtetuks 31.10.2012 juhatuse koosoleku päevakorrapunktis nr 1 vastu
võetud otsus nr 2 ja kinnitada mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu projektitoetuse

taotluste kinnitamise taotluste hindamiskomisjoni moodustamise, taotluste hindamise ja kinnitamise
ning vaiete lahendamise kord.
3. Projektitaotluste hindamiskomisjonide koosseisu arutelu ja kinnitamine
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum tutvustas piirkondlike koosolekute poolt tehtud ettepanekuid noorte ja
kogukonnameetmete projektitoetuste taotluste hindamiskomisjoni koosseisu osas:
Valga piirkonna põhiliikmed - Kalmer Sarv, Eve Tiisler, asendusliige Ülvi Kann.
Otepää piirkonna põhiliikmed - Evelyn Uuemaa, Voldemar Tasa, asendusliige Tuuli Merimaa.
Tõrva piirkonna põhiliikmed - Kadi Rahnu, Tiiu Voitk, asendusliige Juta Karpov.
Hääletamisel (12 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada meetmete „Kogukonna algatused ja koostöö“ ning „Noorte algatused ja
koostöö“ hindamiskomisjoni põhiliikmeteks Kalmer Sarv, Eve Tiisler, Evelyn Uuemaa, Voldemar
Tasa, Kadi Rahnu, Tiiu Voitk ning asendusliikmeteks Ülvi Kann, Tuuli Merimaa ja Juta Karpov.
M. Rogenbaum tutvustas piirkondlike koosolekute poolt tehtud ettepanekuid ettevõtlusmeetme
projektitoetuste taotluste hindamiskomisjoni koosseisu osas:
Valga piirkonna põhiliikmed - Kalju Sinisalu, Kalev Raudsepp, asendusliige Ants Järvmägi.
Otepää piirkonna põhiliikmed - Sille Roomets, Elmo Saul, asendusliige Ermo Kruuse.
Tõrva piirkonna põhiliikmed - Sirje Allik, Siin Ausmees, asendusliige Andrus Taul.
Hääletamisel (12 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada meetme „Ettevõtete areng ja koostöö“ hindamiskomisjoni põhiliikmeteks
Kalju Sinisalu, Kalev Raudsepp, Sille Roomets, Elmo Saul, Sirje Allik, Siim Ausmees ning
asendusliikmeteks Ants Järvmägi, Ermo Kruuse ja Andrus Taul.
Samuti on juhatusel õigus lisada hindamiskomisjonide koosseisu täiendavalt 1-2 liiget.
Toimus teemakohane arutelu.
Tiina Ivask tegi ettepaneku ettevõtlusmeetme hindamiskomisjoni liikmeks kinnitada ka Ene Kerge
sihtasutusest Võrumaa Arenguagentuur.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletut)
Otsustati: kinnitada täiendavalt meetme „Ettevõtete areng ja koostöö“ hindamiskomisjoni
põhiliikmeks Ene Kerge.
Tiina Ivask tegi ettepaneku noorte ja kogukonnameetmete hindamiskomisjoni liikmeks kinnitada ka
Marika Muru Valga Maavalitsusest.
Hääletamisel (5 poolt, 3 vastu, 4 erapooletut)
Otsustati: kinnitada täiendavalt meetmete „Kogukonna algatused ja koostöö“ hindamiskomisjoni
põhiliikmeks Marika Muru.
Kuulati Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum andis teada vajadusest moodustada eraldi 3-liikmeline komisjon mittetulundusühing
Valgamaa Partnerluskogu poolt algatatavate projektide hindamiseks.
Toimus teemakohane arutelu.
Kandidaatidena esitati Ene Kaas (Lüllemäe Rahvaõpistu), Kaido Tamberg (Sangaste Vallavalitsus),
Georg Gorbatenko (Osaühing Taagepera Loss) ja Viljo Grauding (Spordiklubi Viraaž).
Viidi läbi salajane hääletamine, mille tulemusel sai Ene Kaas 8 häält, Kaido Tamberg 11 häält,
Georg Gorbatenko 11 häält, Viljo Grauding 6 häält.
Monika Rogenbaum tegi ettepaneku kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu poolt
algatatavate projektide hindamiskomisjoni liikmeteks Ene Kaas, Kaido Tamberg ja Georg
Gorbatenko.

Hääletamisel (12 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu poolt algatatavate projektide
hindamiskomisjoni liikmeteks Ene Kaas, Kaido Tamberg ja Georg Gorbatenko.
4. Kohtuotsuste arutelu
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum andis ülevaate kohtuasja nr 3-12-1201 otsusest.
Kohtuasja „MTÜ Puka Arenduse ja Noorte Koda kaebus MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
13.03.2012 otsuse nr V01-33 peale“ osas asub kohus seisukohale, et kaebus on põhjendamatu ning
ei kuulu rahuldamisele ning leiab, et kaevatav otsus „Projektitaotluse kinnitamisest keeldumise
kohta“ 13.03.2012/V01-33 on õiguspärane ning ei kuulu tühistamisele, seega jääb kaebus tervikuna
rahuldamata. Menetluskulude väljamõistmist pole taotletud, seega jäävad menetluskulud poolte
kanda.
M. Rogenbaum andis ülevaate haldusasja nr 3-12-1333 otsusest, millega kohus tühistas
mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu poolt OÜ Lakiro suhtes 04.05.2012 langetatud otsuse
nr VO3-22 ja tegi mittetulundusühingule Valgamaa Partnerluskogule ettepaneku OÜ Lakiro
taotluse osas asi uuesti läbi vaadata. Samuti mõistis kohus kaebaja kasuks välja riigilõivu summas
15,97 eurot ja selle on mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu ka kaebajale tasunud.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
5. "Noorte võimalused maal 2012" projektikonkursi hetkeseis
Kuulati Aile Viksi ettekannet.
A. Viks andis teada, et projektikonkursile „Noorte võimalused maal 2012“ laekus 15 projektiideed.
Nendest kaks ei läinud hindamisele, sest ei vastanud esitatud tingimustele. 13.11.2012 hindas
komisjon laekunud projektiideesid. Kõikide taotluste hindepunktid ületasid kehtestatud
miinimumlävendi. Vastavalt kujunenud pingereale vähendati väikseima punktisumma saanud
taotleja taotletavat toetussummat eelarveliste vahendite lõppemisel 225 euro võrra. Projektiidee
täiendamiseks tehti ettepanekud kahele taotlejale.
Kõik taotlejad on ettenähtud tähtajaks (28.11.2012) mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogule
oma projektitoetuse taotlemise avaldused esitanud. Praegu käib taotluste menetlemine. Juhatusele
edastatakse laekunud avaldused ja kinnitamisotsuste eelnõud 11.12.2012. Juhatus tutvub
materjalidega ja otsuse tegemiseks viiakse läbi elektrooniline juhatuse koosolek.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
6. Tööjaotus juhatuses
Kuulati Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum andis teada, et suure töömahu tõttu on vajalik kokku leppida tööülesannete jaotus
juhatuse liikmete vahel.
Toimus vastavasisuline arutelu ja lepiti järgmine omavaheline tööjaotus:

Üldine asjaajamine: Monika Rogenbaum, Terje Korss.

LEADER-meedet puudutav poliitika: Annika Jaansoo, Monika Rogenbaum.

Leader Liit: Maido Ruusmann.

Juriidilised küsimused: Maido Ruusmann, Monika Rogenbaum.

Mittetulundusühingu esindamine: Monika Rogenbaum, Maido Ruusmann, Annika Jaansoo.

Valgamaa Arengunõukogu: Kairi Rebane.

„Valgamaa Parim“ komisjon: Monika Rogenbaum.

„Aasta ema“ valimise komisjon: Kati Velner

Turismiauhindade komisjon: Kati Velner, Marek Mekk.

Arendusorganisatsioonide ümarlaud: Maido Ruusmann, Monika Rogenbaum,
lisaks tegevjuht Tiina Ivask.

Ettevõtlusauhinna komisjon: Kairi Rebane.

Noorte vabatahtliku passi töörühm: Marek Mekk.
SA Valgamaa Arenguagentuur nõukogu: kogukonnameetmete koordinaator Aili Keldo.
Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu strateegia on kolme sihtrühma põhine, sellest
tulenevalt määratlesid juhatuse liikmed ennast järgnevate teemavaldkondadega süvitsi tegelema
järgmiselt:
1)
kogukonnad: Rain Ruusa, Kaja Papagoi, Annika Jaansoo, Kati Velner, Indrek Valner, Kairi
Rebane, Terje Korss, Maido Ruusmann.
2)
noored: Marek Mekk, Kati Velner, Indrek Valner, Aivar Uibu, Terje Korss, Maido
Ruusmann.
3)
ettevõtlus: Aivar Uibu, Kaido Purason, Indrek Valner, Kairi Rebane, Marek Mekk, Maido
Ruusmann.
Otsustati: rakendada edaspidises töökorralduses kokku lepitud tööjaotust.



7. Ettevõtlusmeetme koordinaatori konkurss
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate ettevõtlusmeetme konkursi seisust ja kandidaatidest. Laekus seitse
kandideerimisavaldust ja valik nende vahel tehakse lähiajal.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
8. Järgmise perioodi strateegia koostamise kavandamine
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tõstatas järgmise perioodi strateegia koostamisega seotud küsimusi.
Toimus vastavasisuline arutelu, kus põhiteemadena kerkisid üles tegevuspiirkonna suurus, seire ja
prioriteedid.
M. Ruusmann andis teada, et neli Valga maakonna mulgi valda on saanud ettepaneku liituda
Viljandimaal tegutseva tegevusgrupiga. Otsust ettepaneku osas need vallad langetanud veel pole,
kuid planeerivad seda küsimust arutada 2012. aasta detsembris.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
9. Tegevmeeskonna seotus teiste organisatsioonidega
Kuulati: tegevmeeskonna liikmete Tiina Ivaski, Aile Viksi ja Aili Keldo ettekannet.
Tegevmeeskonna liikmed andsid ülevaate oma seotusest teiste organisatsioonidega.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
10. National Geographicu projekti planeerimine
Kuulati Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate rahvusvahelise koostööprojekti ettevalmistamise hetkeseisust. Lõuna-Eesti
Leader tegevusgrupid alustavad 2013. aasta suvel rahvusvahelise koostööprojektiga, mis viiakse
läbi koos National Geographicu ja Lõuna-Eesti turismiarendajatega. Projekti raames kerkivad
maastikule ligi 6 m kõrgused National Geographicu aknakujulised raamid. Kuulutatakse välja
projekti “Elu kahe maailma piiril” ideevoor Lõuna-Eesti avastamisväärt paikade leidmiseks.
Eeltingimused, millele akna asukoht peab vastama, on järgmised:
 hea juurdepääs aastaringselt ja parkimisvõimalus läheduses;
 turismiteenused (toitlustus, majutus jms) lähiümbruses;
 eelkokkulepe maaomanikuga, et maa antakse tasuta projekti kasutusse vähemalt 5 aastaks.
Kokku tuleb maakonda kolm raami. Kõik need punktid moodustavad ühtse turismimarsruudi.
Tartumaa Arendusselts koostab veebiankeedi, kuhu kõik ettepanekud sobivate kohtade osas saab
sisestada. Iga tegevusgrupp valib oma piirkonnast esitatute seast välja viis kohta. Lõpliku otsuse
kolme koha väljavalikuks teeb komisjon, kuhu kuulub igast tegevusgrupist üks liige.
Info ideevooru kohta edastatakse liikmeskonnale, koostööpartneritele ja ajalehele. Juurde lisatakse
ka tutvustav videolõik. Ettepanekuid oodatakse 10. jaanuariks 2013. Peale seda otsustab juhatus,
kaasates turismiala spetsialiste, millised viis kohta meie piirkonnast välja valida.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
10. Muud küsimused
Kuulati Indrek Valneri ettekannet.
Indrek Valner tegi tegevmeeskonnale ettepaneku üle vaadata mittetulundusühing Valgamaa
Partnerluskogu infolist, kuna selles on ebatäpsusi.
Otsustati: tegevmeeskond kontrollib üle infolistis olevate adressaatide ja aadresside õigsuse.
Kuulati Aile Viksi ettekannet.
Aile Viks andis ülevaate Valgamaa noorte osalemisest messil „Teeviit“. Messil osalemise tagasiside
on väga positiivne ja nüüd on noortel olemas ka messil osalemise ja selleks ettevalmistamise
kogemus. Tähelepanuväärseks saavutuseks oli see, et noored suutsid avalikkusele teadvustada, kui
palju huvitavat on toimumas Valgamaal. Järgmine mess, kus samuti meie noored osalevad, on
15.-16.02.2013 toimuv haridus- ja infomess INTELLEKTIKA 2013.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
Kuulati Monika Rogenbaumi ettekannet.
Monika Rogenbaum tegi ettepaneku kooskõlastada järgmise juhatuse koosoleku toimumise aeg ja
koht.
Otsustati: Järgmine juhatuse koosolek toimub 17. jaanuar 2013 Õrus.

Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

Aili Keldo
Koosoleku protokollija

