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Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 12.30.
Osalesid:

Puudusid:
Kutsutud:
Koosolekut juhatas:
Koosolekut protokollis:

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

M. Rogenbaum tegi ettepaneku koosoleku päevakorra kinnitamiseks.
Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada juhatuse koosoleku
päevakord:
1. Strateegia koostamise kavandamine
2. Tegevmeeskonna lepingud
3. Muud küsimused
1. Strateegia koostamise kavandamine
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas uue perioodi strateegia kavandamise protsessi. Mittetulundusühing Valgamaa
Partnerluskogu tegevuspiirkond tõenäoliselt muutub. Helme, Hummuli ja Põdrala valla
volikogud on teinud otsuse Mulgimaa Arenduskojaga liitumiseks, kui seda teevad kõik vastava
ettepaneku saanud mulgi omavalitsused Valgamaal. Tõrva linn on alustamas läbirääkimisi
liitumiseks. Vajalik on leida allesjäävate piirkondade ühisosa, millele tuginedes saab kokku
panna uue perioodi strateegia. Strateegia hindamisel on oluline osa piirkonna ühtsusel.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: Strateegia koostamiseks kaasatakse väljastpoolt konsultant, keda asume otsima maa
alt ja maa pealt, sõprade ja vaenlaste seast. Augustis alustatakse sisulise tegevusega.
2. Tegevmeeskonna lepingud
Kuulati: Aile Viksi ettekannet.
A. Viks andis teada, et seoses eelseisva tegevmeeskonna töökoormuse vähenemisega on tema
soov jätkata noortemeetme koordinaatori tööülesannete täitmist käsunduslepingu alusel läbi
Toretto OÜ.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: Alates 01.08.2013 sõlmida noortemeetme koordinaatori ülesannete täitmiseks
käsundusleping Toretto OÜ-ga ja paluda üldkoosolekul kinnitada sügisel vastavasisuline
rakenduskava muudatus.
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum andis teada, et vastavalt 29.10.2012 juhatuse otsusele planeeriti 2013. aasta
eelarvesse tegevmeeskonna liikmete töökoorumuse vähendamine 2013. aasta teisest poolaastast
0,8-kohani. Praeguseks on aga ilmne, et tegevjuhi töökoormust pole suure töömahu tõttu
võimalik vähendada.
Monika Rogenbaum tegi ettepaneku säilitada tegevjuhi töökoormus täiskohana. Rahalised
vahendid selleks vajalike kulude katmiseks on olemas jääki jäetud ehk kuludesse suunamata

vahendites.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Maido Ruusmann ei osalenud hääletamisel, kuna tema arvates on vastava küsimuse otsustamine
vastuolus kevadise üldkoosoleku otsusega, mistõttu seda küsimust ei tohiks hääletada.
Hääletamisel (4 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletut)
Otsustati: Tegevjuht Tiina Ivaski töökoha määr jätta ka peale 1. juulit 2013 koorumusena 1,0
ning põhjendada selle vajadus sügisesel üldkoosolekul liikmetele ning paluda siis ka kinnitada
rakenduskava vastavasisuline muudatus.
3. Muud küsimused
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate NG projekti „Elu kahe maailma piiril“ seisust ja toimunud
avamisüritusest.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate toimunud maineseminaridest. Projekti käigus selgitati välja, et kõige
rohkem huvi väljaspool maakonda on tekitanud teema „Veekogude Valgamaa“. Sellest lähtuti ka
tegevuskava koostamisel. Tegevuskava on saadetud partnerluskogu liikmetele ja
koostööpartneritele tutvumiseks. Lähiajal käivitub FB kampaania Valgamaa veekogude
kaardistamiseks, mille eestvedajateks on SA Valgamaa Arenguagentuur ja Valga Maavalitsus.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
Kuulati: Inga Kalvisti ettekannet.
I. Kalvist andis teada, et Valgamaa Põllumeeste Liit soovib pikendada projekti "Maaettevõtluse
kaardistamine Valgamaa valdades. Maaelu mitmekesistamise võimalused ja ettevõtjate vajaduste
selgitamine" tähtaega, milleks on 24.08.2013. Projekt on esitatud projektikonkursi
„Äripartnerlus“ raames. Projekti tähtaega soovitakse pikendada 28.02.2014. Projekti elluviijana
soovitakse lisada Maamajandusnõuanne OÜ. Projekti tegevustega on alustatud, taotleja
hinnangul on 25% projekti tegevustest ellu viidud, soov projekti realiseerida on taotlejal olemas.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (6 poolt, 1 vastu, erapooletuid ei ole)
Otsustati: Nõustuda Valgamaa Põllumeeste Liidu projekti tähtaja pikendamisega ja sellekohase
taotluse esitamisega PRIA-sse. Taotlejalt küsida täiendavalt tegevuskava, mis näitab, et kõik
planeeritud tegevused saavad õigeaegselt ellu viidud.

(allkirjastatud digitaalselt)
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