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Koosolek algas kell 9.00 ja lõppes kell 13.00.
Osalesid: osalejad vastavalt registreerimislehele (Lisa 1).
Koosolekut juhatas juhatuse esimees Monika Rogenbaum.
Koosolekut protokollis Aili Keldo.
M. Rogenbaum avas koosoleku ja tutvustas selle päevakorda.
Üldkoosoleku päevakord:
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
1. Ülevaade 2013. aasta tegevustest
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate tegevustest, mis on toimunud peale eelmist üldkoosolekut 2013. aasta
kevadel (Lisa 2).
Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks.
2. Partnerluskogu poolt algatatavate projektide arutelu ja kinnitamine
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu poolt algatatud
projektidest.
Hindamiskomisjoni poolt on ajavahemikul 11.10.2013 kuni 15.10.2013 hinnatud kolm projekti.
Hindamiskomisjoni koosseis oli järgnev:
Hindaja nimi
Organisatsioon
Georg
OÜ Taagepera Loss
Gorbatenko
Ene Kaas
Lüllemäe Rahvaõpistu
Kaido Tamberg Sangaste Vallavalitsus

Hindamistulemused:
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MTÜ
Valgamaa
Partnerluskogu

Meede 2
Noorte
algatused ja
koostöö

Valgamaa
Õpilasmalev
2014

3

MTÜ
Valgamaa
Partnerluskogu

Meede 2
Noorte
algatused ja
koostöö

Maakonna noorte
infomess

Kokku

Kvaliteet

Meede 1
Kogukonnaa
lgatused ja
koostöö

Uuenduslikkus

1

MTÜ
Valgamaa
Partnerluskogu

Taotletav
summa,€

Kaasavus

Taotluse nimi

Jätkusuutlikkus

Meede

Mõju piirkonnale

Taotleja
nimi

10 922,85 0,73 0,67 0,80 0,60 0,73 3,53

26 992,80 0,67 0,67 0,73 0,73 0,67 3,47

3 157,29

0,53 0,53 0,80 0,60 0,73 3,20

Kõik taotlused vastasid mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu 2013. a rakendus-kavas
toodud nõuetele ja ületasid kehtestatud miinimumlävendi.
2-a. Kogukonna eestvedajate koolitus ja õppereis
Kuulati: Aili Keldo ettekannet.
A. Keldo andis ülevaate Meede 1 „Kogukonnaalgatused ja koostöö“ tegevus 3 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: (32 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: Kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu poolt meede 1
„Kogukonnaalgatused ja koostöö“ tegevus 3 raames esitatav projekt „Kogukonnaeestvedajate
koolitus ja õppereis“ taotletava toetussummaga 10 922,85 eurot.
2-b. Noorte infomess
Kuulati: Aile Viksi ettekannet.
A. Viks andis ülevaate mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu poolt meede 2 „Noorte
algatused ja koostöö“ tegevus 3 raames esitatavast projektist „Maakonna noorte infomess“.
Projekti eesmärgiks on edastada infot noortele edasiste õppimisvõimaluste kohta, tõsta
Valgamaa õpilaste ettevõtlikkust, koostööd ja planeerimisoskusi läbi
messikorraldusmeeskonnas olemise. Messi korraldamisesse on kaasatud töörühm noortest.
Töörühmas osalemine õpetab organiseerimist, meeskonnatööd, suhtlemist, ettevõtlikkust,
ajaplaneerimist, läbirääkimisi, ressursside kasutamist ja kaasamist. Messil osalemine annab
võimaluse tegeleda oma edasisse elu planeerimisega teadlikumalt.
Projekti raames korraldatakse 27.02.2014 Valgamaa II haridusmess „Vali nutikalt!“
Osalema oodatakse koole (gümnaasiumid, kõrgkoolid, ametikoolid, huvikoolid) ja ka erinevad
teavituskeskused (Maanteeamet, Punane Rist) üle vabariigi.

Haridusmessil külastama oodatakse nii Valgamaa kui ka naabermaakondade koolide õpilasi,
eelkõige alates 8. klassist.
Projekti kogumaksumus on 3 508,10 eurot ja taotletav toetussumma 3 157,29 eurot.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (31 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: Kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu meede 2 Noorte algatused ja
koostöö, tegevus 3 projektitoetuse taotlus „Maakonna noorte infomess“ taotletava
toetussummaga 3 157,29 eurot.
2-c. Noorte õpilasmaleva läbiviimine.
Kuulati: Aile Viksi ettekannet.
A. Viks andis ülevaate mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu poolt meede 2 „Noorte
algatused ja koostöö“ tegevus 3 raames esitatavast projektist „Valgamaa Õpilasmalev 2014“.
Projekti eesmärgiks on noortele esmase töökogemuse, töödistsipliini ja tööharjumuse andmine,
noorte tööhõivevalmiduse suurendamine, noorte ettevalmistamine tulevaseks tööturule
sisenemiseks, erinevate tööalade tutvustamine, tulevaste karjäärivalikute tegemiseks teadmiste
andmine, noorte tööõigus- ja tööohutusalase info kättesaadavuse suurendamine, noorsootööalase
täiendõppe võimaluste suurendamine, õpilasmaleva korraldamise kogemusega inimeste arvu
suurendamine maakonnas, mis omakorda suurendab maakonnas korraldatavate noortelaagrite ja
õpilasmalevate arvu.
Projekti raames viiakse läbi laagrikasvatajate koolitus 26-le täiskasvanule, kahenädalane
õpilasmalev 90-le noorele ja 2-päevane õpilasmaleva kokkutulek.
Projekti kogumaksumus on 29 992 eurot ja taotletav toetussumma 26 992,8 eurot.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (30 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu).
Otsustati: Kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu meede 2 „Noorte algatused
ja koostöö“ tegevus 3 projektitoetuse taotlus „Valgamaa Õpilasmalev 2014“ taotletava
toetussummaga 26 992,80 eurot.
2-d. Valgamaa osalemine messidel ning turismikaartide paigaldamine.
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu poolt meede 3 „Ettevõtete
areng ja koostöö“ tegevus 3 raames kavandatavast projektist „Valgamaa turismikaartide
paigaldus“.
Hääletamisel (30 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu).
Otsustati: Kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu Meede 3 „Ettevõtete areng ja
koostöö“ tegevus 3 projektitoetuse taotlus „Valgamaa turismikaartide paigaldus“ taotletava
toetussummaga 9000 eurot. Projekt saadetakse hindamiskomisjonile hindamiseks ja peale seda
teeb lõpliku otsuse projektitoetuse taotluse kinnitamise kohta mittetulundusühing Valgamaa
Partnerluskogu juhatus.
Kuulati Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu poolt meede 3 „Ettevõtete
areng ja koostöö“ tegevus 3 raames kavandatavast projektist „Valgamaa osalemine messidel“.
Hääletamisel (32 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: Kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu Meede 3 „Ettevõtete areng ja
koostöö“ tegevus 3 projektitoetuse taotlus „Valgamaa osalemine messidel“ taotletava
toetussummaga 5500 eurot. Projekt saadetakse hindamiskomisjonile hindamiseks ja peale seda
teeb lõpliku otsuse projektitoetuse taotluse kinnitamise kohta mittetulundusühing Valgamaa
Partnerluskogu juhatus.
3. 2013. aasta rakenduskava muudatuste arutelu, kinnitamine.
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tegi ettepaneku viia sisse 2013. aasta rakenduskavas 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.
Hääletamisel: (32 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: Kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2013. aasta rakenduskava
muudatused.
4. 2014. aasta rakenduskava arutelu, kinnitamine.
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate 2014. aasta rakenduskavast (Lisa 3).
Meetmelehed:
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 raames projektikonkurssi ei toimu. Tegevus 3 maksimaalne
toetussumma on 5000 eurot. Tegevuse kogueelarve on 5000 eurot.
Meede 3 Ettevõtete areng ja koostöö. Projektikonkursil on toetatud 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.
Tegevus 3 raames on toetatud messidel osalemine ja turismikaartide valmistamine ning
paigaldamine.
Tegevuse maksimaalne toetus on 9 00 eurot.
Tegevuse eelarve on 9 000 eurot.
Üldkulud ja mitteabikõlbulikud kulud.
T. Ivask andis ülevaate 2014. aasta üldkulude ja mitteabikõlbulike kulude eelarvest.
Liikmemaksu suurus liikmetel (MTÜ, SA ja ettevõte) on 15 eurot.
Ettepanek kohalike omvalitsuse liikmemaksuks aastaks 2014 on välja toodud alltoodud tabelis.
Tabel 1
2014. aasta KOV liikmemaksud
Liikmemaks
elanike arv
%
2014
Helme VV
2 174 11,40
601,35
Hummuli VV
905 4,75
250,33
Karula VV
991 5,20
274,12
Otepää VV
4 091 21,46
1 131,62
Palupera VV
1 084 5,69
299,85

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

1 682 8,82
820 4,30
1 359 7,13
784 4,11
1 717 9,01
2 962 15,54
493 2,59
19 062 100,00

465,26
226,82
375,91
216,86
474,94
819,32
136,37
5 272,76

Monika Rogenbaum pani 2014. aasta liikmemaksude suuruse hääletusele.
Hääletamisel: (31 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, 1 ei hääletanud).
Otsustati: Kinnitada 2014. aasta liikmemaksud järgmiselt:
1. mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja ettevõtetele 15 eurot;
2. kohalike omavalitsuste üksustele vastavalt Tabelile 1.
Monika Rogenbaum pani hääletusele 2014. aasta rakenduskava.
Hääletamisel: (30 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, 2 ei hääletanud).
Otsustati: Kinnitada 2014. aasta rakenduskava.
5. Audiitori kinnitamine ülevaatuseks aastateks 2013 ja 2014.
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum tegi ettepaneku sõlmida audiitorbürooga Fides OÜ leping kaheks aastaks
audiitorülevaatuse tellimiseks ja PRIA aruande koostamiseks. Teenuse hind on 840 eurot aastas.
Hääletamisel (30 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, 2 ei hääletanud).
Otsustati: Sõlmida leping audiitorbürooga Fides OÜ kaheks aastaks ülevaatuse teostamiseks ja
PRIA aruande koostamiseks.
6. Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkond.
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum andis ülevaate Valgamaa mulgi valdade kavast liituda Mulgimaa Arenduskojaga.
Hummuli Vallavalitsus, üks mittetulutndusühing ning üks ettevõtja on esitanud avaldused
Valgamaa Partnerluskogust lahkumiseks. Neile on tehtud ettepanek jätkata Valgamaa
Partnerluskogu koosseisus 2014. aasta lõpuni. Otsuse antud teemal teeb volikogu uus koosseis.
Põdrala vald on vastu võtnud otsuse, et liituvad Mulgimaa Arenduskojaga alates 01.01.2015.
Helme vallas tehakse otsus uue volikogu poolt.
Tõrva linn kaalub otsuse tegemisel kõiki poolt- ja vastuargumente. Arvestatakse piirkonna
ettevõtjate
ja
mittetulundusühingute
seisukohaga
ning
Mulgimaa Arenduskoja
strateegiasuundadega.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Küsimus: Mis saab MTÜ-st, kelle arvamust pole küsitud, vaid vald on lihtsalt teavitanud oma
kavast lahkuda mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu koosseisust?
Vastus: Kui KOV on otsustanud lahkuda, siis on sunnitud lahkuma ka selle omavalitsuspiirkonna
ettevõtjad ja MTÜ-d, kuna määrusest tuleneva nõude kohaselt on nõutud, et ühest
omavalitsuspiirkonnast peab osalema kohaliku tegevusgrupi koosseisus vähemalt üks KOV,
MTÜ ja ettevõtja. MTÜ ja ettevõte saavad kuuluda selle tegevusgrupi koosseisu, kuhu kuulub
nende tegevuspiirkonna KOV.
Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks.
7. Strateegia uuendamine.
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate strateegia uuendamise protsessi kavast (Lisa 4).
Novembrisse 2013 on planeeritud piirkondlike koosolekute läbiviimine. 29.-30.11.2013 toimub
strateegiaseminar koos õppereisiga Ida-Virumaale.
Strateegia esmane kavand valmib 2014. aasta märtsis ja esitatakse seejärel
Põllumajandusministeeriumile.

Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks.
8. Muud küsimused
Muid küsimusi arutlusele ei tulnud.

(allkirjastatud digitaalselt)
Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Aili Keldo
Koosoleku protokollija

