Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
Tõrva

10. oktoober 2013 nr 9

Koosolek algas kell 9.00 ja lõppes kell 12.30.
Osalesid:
Puudusid:
Kutsutud:
Koosolekut juhatas:
Koosolekut protokollis:

juhatuse liikmed Kaido Purason, Monika Rogenbaum, Maido
Ruusmann, Indrek Valner, Annika Jaansoo, Kaja Papagoi, Aivar
Uibu.
Kairi Rebane, Marek Mekk, Rain Ruusa, Terje Korss.
SA Valgamaa Arenguagentuuri juhatuse esimees Rein Org,
tegevmeeskonna liikmed Tiina Ivask, Aili Keldo.
Monika Rogenbaum.
Aili Keldo.

Monika Rogenbaum tegi ettepaneku lisada päevakorda punkt: „Maakonna maine arutelu“.
Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: lisada päevakorda punkt: „Maakonna maine arutelu“.
M. Rogenbaum tegi ettepaneku koosoleku päevakorra kinnitamiseks.
Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada juhatuse koosoleku
päevakord:
1. Maakonna maine arutelu
2. Audiitorite hinnapakkumiste arutelu
3. Kogukonna eestvedajate projekti arutelu
4. 2013. aasta rakenduskava muudatuste arutelu
5. 2014. aasta rakenduskava arutelu
6. Liikmeskond ja tegevuspiirkond
7. Üldkoosoleku ettevalmistus
8. Muud küsimused.
1. Maakonna maine arutelu
Kuulati: Rein Oru ettekannet.
R. Org avaldas heameelt, et partnerluskogu on käima vedanud mitmeid edasiarendavaid projekte,
mille raames on näiteks koostatud maakonna maine tegevuskava ja paigaldatud National
Geographicu kollased raamid. Vajalik, et esindusfooniks võetakse kollaste raamide teema ja see
oleks läbivalt esindatud kõigil suurematel messidel, kus ollakse Eestit (s.h Valgamaad)
tutvustamas. Soov on osaleda Tourest 2014, Balttour 2014, Matka 2014 ja Invetex 2014
messidel, millel osalemise esialgne eelarve on 20 000 – 25 000 eurot.
Küsimus: Kes on need ettevõtjad, kes meie maakonnast messile lähevad ja miks on osalemiseks
valitud just need messid?
Vastus: Ettevõtjate nimekirja praegu veel pole. Messidest on valitud Eesti ja lähiregioonid Läti,
Soome ja Venemaa.
Ettepanek: Meil pole pakette, mida pakkuda ja müüa messidel. Aktiivpuhkuse võimalusi on
vähe. Rohkem peaks praegu looma pakette ja kaupa, mida müüa.
Vastus: Need on omavahel seotud. Tootearendamine ja turundus peavadki käima käsikäes.
Külastades suuremaid messe on jõutud arusaamisele, et üksi ettevõtjad välja minna ei suuda.
Vajalik on promoda suuremat piirkonda ja mõelda kuidas püüda külastaja kinni ja mis on meie
müügipotentsiaal.
Toimus vastavasisuline arutelu.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ning arutada messidel maakonna esindamise
võimalusi rakenduskava arutelul.
2. Audiitorite hinnapakkumiste arutelu
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas audiitoritelt saadud hinnapakkumisi. Kokku laekus 6 pakkumist. Kõige
soodsamaks osutus audiitorbüroo Fides OÜ pakkumine.
Ettepanek üldkoosolekule: sõlmida audiitorbürooga Fides OÜ leping
kaheks aastaks
audiitorülevaatuse tellimiseks ja PRIA aruande koostamiseks. Teenuse hind on 840 eurot aastas.
Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: teha üldkoosolekule ettepanek lepingu sõlmimiseks kaheks aastaks audiitorbürooga
Fides OÜ ülevaatuse teostamiseks ja PRIA aruande koostamiseks.
3. Kogukonna eestvedajate projekti arutelu
Kuulati: Aili Keldo ettekannet.
A. Keldo andis ülevaate mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu poolt meede 1
„Kogukonnaalgatused ja koostöö“ tegevus 3 „Piirkonna mainet ja atraktiivust tõstvate projektide
ja meetme eesmärke toetavate tegevuspiirkonda hõlmavate projektide rakendamine“ raames
esitatavast projektist „Kogukonnaeestvedajate koolitus ja õppereis“.
Projekti eesmärk on suurendada kohaliku elu eestvedajate teadmisi ja oskusi, toetades seeläbi
kohalike kogukondade arengut ja maapiirkondi tervikuna ning külade eestvedajate innustamine,
silmaringi laiendamine ja maakonnas külaliikumise alase koostöö edendamine.
Projekti raames viiakse läbi neli ühepäevast koolitust ja õppereis Liepaja Rajooni partnerluskogu
piirkonda.
Projekti kogumaksumus on 12 136,50 eurot ja taotletav summa 10 922,85 eurot.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel: (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kiita heaks mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu poolt meede 1
„Kogukonnaalgatused ja koostöö“, tegevus 3 „Piirkonna mainet ja atraktiivust tõstvate projektide
ja meetme eesmärke toetavate tegevuspiirkonda hõlmavate projektide rakendamine“ raames
esitatav projekt „Kogukonnaeestvedajate koolitus ja õppereis“ taotletava toetussummaga
10 922,85 eurot ja edastada see hindamiskomisjonile hindamiseks ning seejärel üldkoosolekule
kinnitamiseks.
4. 2013. aasta rakenduskava muudatuste arutelu
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tegi ettepaneku viia sisse 2013. aasta rakenduskavas sisse järgmised muudatused:
1) Meede 1 „Kogukonnaalgatused ja koostöö“ kogusummat suurendada 21 9684 euroni.
2) Meede 2 „Noorte algatused ja koostöö“ kogusummat suurendada 118 936 euroni.
3) Meetmete kogusummaks kinnitada 519 409 eurot.
4) Meede 1 „Kogukonnaalgatused ja koostöö“ meetmelehel märkida tegevuse 3 kogueelarveks
38 900 eurot.
5) Meede 2 „Noorte algatused ja koostöö“ meetmelehele lisada tegevuse 3 alla messid ja
töömalevad.
6) Meede 2 „Noorte algatused ja koostöö“ meetmelehel märkida tegevuse 3 maksimaalseks
toetussummaks 27 000 eurot ja tegevuse eelarveks 31 368 eurot.
7) Meede 3 „Ettevõtete areng ja koostöö“ meetmelehele lisada meetmekood 121, artikkel 26 ja
meetmekood 123, artikkel 28.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel: (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kiita heaks esitatud ettepanekud ja esitada üldkoosolekule kinnitamiseks.
5. 2014. aasta rakenduskava arutelu
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate 2014. aasta rakenduskava ettepanekutest.

Meede 1 „Kogukonnaalgatused ja koostöö“ raames korraldada projektikonkurss, kus esitatavad
taotlused lepitakse kokku omavalitsuspiirkonnas toimuvatel kogukonnaesindajate koosolekul.
Maksimaalne toetussumma ühe omavalitsuspiirkonna kohta taotlusvoorus on 5833 eurot ja
tegevuse kogueelarve on 69 996 eurot. Tegevuse 3 maksimaalne toetussumma on 10 000 eurot ja
tegevuse kogueelarve 10 000 eurot.
Meede 2 „Noorte algatused ja koostöö“ tegevus 3 maksimaalne toetussumma on 5000 eurot.
Tegevuse kogueelarve on 5000 eurot.
Meede 3 „Ettevõtete areng ja koostöö“ - toimus arutelu Valgamaa Partnerluskogu poolt
algatatavate projektide osas.
Ettepanek: Paigaldada neli turismikaarti maakonna olulisematele sissesõiduteede äärde, mille
jaoks arvestada 2014. aasta meetmelehes tegevuse 3 real maksimaalseks toetussummaks 9000
eurot ja tegevuse eelarveks 9 000 eurot.
Esitada 2013. aasta lõpus projektid messidel Tourest 2014, Balttour 2014 ja Maamessil
osalemiseks ning planeerida selleks kokku vahendeid 5500 euro ulatuses.
Toimus arutelu 2014. Aastal planeeritava projektikonkursi „Tugev tegija“ osas.
Ettepanek: Toetatud on investeeringud turismiteenuste mitmekesistamiseks läbi aktiivsete
tegevusvõimaluste loomise või arendamise, mida antud piirkonnas taotlemise hetkel ei pakuta.
Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonda käsitletakse kolme piirkonnana: Otepää piirkond
(Otepää, Sangaste, Puka ja Palupera vallad), Valga piirkond (Tõlliste, Karula, Taheva ja Õru
vallad) ning Tõrva piirkond (Helme, Hummuli ja Põdrala vallad ning Tõrva linn). Investeeringu
tulemusena peab olema aktiivse puhkuse teenus kasutatav hiljemalt 01.01.2015.
Minimaalne toetussumma ühe taotleja kohta taotlusvoorus on 15 000 eurot.
Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta taotlusvoorus on 30 000 eurot.
Taotlusvoorus esitatud taotluste hulgast kinnitatakse igast piirkonnast (Otepää, Valga ja Tõrva)
vähemalt üks taotlus, kui see ületab lävendi. Eelarvevahendite jagumisel kinnitatakse ülejäänud
taotlused vastavalt pingereale.
Tegevuse eelarve on 90 000 eurot.
T. Ivask andis ülevaate 2014. aasta üldkulude ja mitteabikõlbulike kulude eelarvest. Arvestus on
tehtud eeldusega, et 2014. aastal jääb tegevuspiirkond samaks.
Otsustati: tehtud ettepanekute põhjal koostada 2014. aasta rakenduskava ja esitada see
üldkoosolekule kinnitamiseks.
6. Liikmeskond ja tegevuspiirkond
Toimus vastavasisuline arutelu.
Tõrva volikogu on vastu võtnud otsuse, et liitutakse Mulgimaa Arenduskojaga, kui kõik teised
Valgamaa mulgi vallad liituvad ja sellega on nõus piirkonna ettevõtjad ja MTÜ-d.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks
7. Üldkoosoleku ettevalmistus
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas 24.10.2013 toimuva üldkoosoleku päevakorda.
1. Ülevaade 2013. aasta tegevustest.
2. Partnerluskogu poolt algatatavate projektide arutelu ja kinnitamine.
a. Kogukonna eestvedajate koolitus ja õppereis.
b. Noorte infomess.
c. Noorte õpilasmaleva läbiviimine.
d. Valgamaa osalemine messidel ning turismikaartide paigaldamine.
3. 2013. aasta rakenduskava muudatuste arutelu, kinnitamine.
4. 2014. aasta rakenduskava arutelu, kinnitamine.
5. Audiitori kinnitamine ülevaatuseks aastateks 2013 ja 2014.
6. Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkond.
7. Strateegia uuendamine.
8. Muud küsimused
Hääletamisel: (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada 24.10.2013 toimuva mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
üldkoosoleku päevakord.

9. Muud küsimused
Muid küsimusi arutlusele ei tulnud.

(allkirjastatud digitaalselt)
Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Aili Keldo
Koosoleku protokollija

