Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Valga

19. aprill 2018 nr 1

Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 11.45.
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. Majandusaasta aruanne (revisjonikomisjoni aruanne, audiitori aruanne)
2. Strateegia seire
3. National Geographic´u rahvusvaheline koostööprojekt
4. 2018.aasta rakenduskava muudatus
5. Partnerluskogu ühisprojekt kogukondade koostöö arendamiseks
6. Elukondlike teenuste taotlusvooru kogukonnateenuse projektide kinnitamine
7. Juhatuse määramine
8. Revisjonikomisjoni koosseisu muutmine
9. Muud küsimused
1. Majandusaasta aruanne (revisjonikomisjoni aruanne, audiitori aruanne)
1.1. audiitori hinnang
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum tutvustas mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2017. aasta
majandusaasta aruannet.
M. Rogenbaum andis teada, et audiitor on tutvunud dokumentidega ja kinnitas PRIAle
esitamiseks 2017. majandusaasta rahandusinformatsiooni, milles on märgitud kohaliku
tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse abil ellu viidud tegevustega seotud tulud ja kulud ning
muud tulud ja kulud, mis ei ole seotud kohaliku tegevusgrupi toetusega või projektitoetusega.
1.2. revisjonikomisjoni koosoleku protokolli tutvustus
Kuulati: Tõnu Sõrmuse ettekannet.
T. Sõrmus tutvustas Valgamaa Partnerluskogu revisjonikomisjoni koosoleku protokolli.
1.3 aruande kinnitamine
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
Monika Rogenbaum tegi ettepaneku kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
2017. aasta majandusaasta aruanne.
Hääletamisel: (30 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2017. aasta majandusaasta
aruanne.
2. Strateegia seire
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas 2017. a strateegia rakendamist ja seirekomisjoni aruannet.
Toimus vastavasisuline arutelu

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
3. Rahvusvaheline koostööprojekt „Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine
National Geographic kollaste akendega“
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu poolt esitatavat NG
koostööprojekti toetuse taotlust.
Projektis osalevateks partneriteks on tegevusgrupid ja partnerid Lõuna-Eestist, Põhja-Iirimaa,
Läti, Tšehhi, Soome.
Projekti kestvus: jaanuar 2019–juuni 2021
Projekti Lõuna-Eesti eelarve on kokku 146 000 eurot viie piirkonna peale.
Valgamaa Partnerluskogu kanda sellest on 30 000 eurot, millest toetuse osa on 27 000 eurot.
Tegevused:
1) Artiklid National Geographic´u ajakirjades (Eesti, Suurbritannia, Soome, Tšehhi);
2) Ristturundus (partnerite erinevad kanalid, sh kodulehed, FB, sisuloome ja tõlked);
3) Kogemuste vahetamine ja õppereisid piirkonna võrgustikule, marsruutide testimised,
meeskonna koosolekud;
4) Rahvusvaheline foto- ja videokonkurss, täiendavad foto- ja videomaterjalid;
5) Koolitusprogramm Lõuna-Eesti turismiettevõtjatele;
6) Kaubamärgi „Elu kahe maailma piiril“ (“Living on the edge”) kasutamine kõigis
partnerriikides.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (28 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletut)
Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu NG koostööprojekt
"Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega
" taotletava toetussummaga 27 000 eurot.
4. 2018. aasta rakenduskava muudatus
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas ettepanekut muudatuste sisseviimiseks 2018. aasta rakenduskavas.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel: (30 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada järgmised muudatused 2018. aasta rakenduskavas:
Lisada 2018. aasta rakenduskavasse meede 1.4 „Koostööprojektid Lõuna-Eesti National
Geographic’u võrgustiku arendamiseks ning turundamiseks“
Taotluste vastuvõtt: kuni 31.12.2018.
Kohaliku tegevusgrupi poolt esitatavate projektitoetuste taotluste eelarve: 27 000 eurot.
Toetuse maksimaalne suurus ja määr: 27 000 eurot, 90%.
Toetatavad tegevused: võrgustiku arendamist ja piirkonna turundamist toetavad tegevused.
Abikõlbikud kulud vastavalt Leaderi määrusele.
Meetme sihtgrupp: Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
5. Partnerluskogu ühisprojekt kogukondade koostöö arendamiseks
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu poolt esitatava ühisprojekti
„Kogukondade võrgustiku arendamine“ toetuse taotlust. Ühisprojekti partnerid on Otepää
Vallavalitsus ja Valga Vallavalitsus.

Projekti eesmärk: ühinenud Otepää ja Valga vallas toimib külade/kogukondade omavaheline
koostöö ning suhtlus kohaliku omavalitsusega. Regulaarselt toimuvad kokkusaamised.
Projekti raames toimuvad kohtumised ja õppereisid, mis
1) aitavad luua omavahelist kontakti ning võimaldavad õppida üksteist tundma,
2) aitavad vahetada olulist informatsiooni,
3) kaardistada peamised murekohad piirkondades ning jõuda ühisele kokkuleppele tegevuskavas,
4) tutvustada erinevaid „tööriistu“ protsessis osalejatele, mis aitab edaspidist koostööd
korraldada ja arendada.
Projektis on oodatud osalema:
1) külavanemad,
2) külaseltside ja piirkonna arengule suunatud tegevusega MTÜde esindajad,
3) volikogude vastavate töörühmade liikmed ja
4) valdade kogukondade spetsialistid.
Perioodil mai 2018 kuni aprill 2020 toimub kaheksa kohtumist Valga ja Otepää valdade
kogukondade esindajatele, üks ühine kohtumine mõlema piirkonna kogukondade esindajatele,
kaks õppereisi projektis osalejatele.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (30 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu ühisprojekt Otepää ja Valga
vallavalitsusega "Kogukondade võrgustiku arendamine“ taotletava toetussummaga 22 935
eurot.
6. Elukondlike teenuste taotlusvooru (meede 1.2) kogukonnateenuse projektide
kinnitamine
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum tutvustas meetme 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja
töökohtade loomine" tegevus 1.2 „Investeeringud kogukonnale vajalikesse elukondlikesse
teenustesse, sh kogukonnateenustesse“ raames esitatud kogukonnateenuse projektitoetuse
taotlusi.
12.02.2018–02.03.2018 avatud taotlusvoorus esitatud kaheksast taotlusest viie puhul määratles
taotleja pakutavat teenust kogukonnateenusena ning taotles investeeringule toetust kuni 90%.
Üks nimetatud taotlustest ei ületanud hindamisel lävendit (2,0).
Oma taotlusega seotud arutelus Ja hääletamises ei osalenud Kalmer Sarv ja Jandra Mölder, kes
lahkusid hääletuse ajaks koosoleku ruumist. Samuti taandas Chaty Uibopuu ennast tema poolt
nõustatud projektide hääletamisest ja lahkus hääletuse ajaks koosoleku ruumist.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: kinnitada meetme 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade
loomine" tegevus 1.2 „Investeeringud kogukonnale vajalikesse elukondlikesse teenustesse, sh
Kogukonnateenustesse“ raames esitatud kogukonnateenuste projektitoetuse taotluste toetusmäär
järgnevalt:
Taotleja

Projekti nimi

Teenus

TÄISÜHING "EVELIIS"

Epre
kohviku
laiendamine

Kohvikuteenus

Taotletav
toetusmäär
80%

Hääleta-mine,
kas kinnitada
taotletud
toetusmäär
Poolt 24
Erapooletuid 4
Vastu 0
Ei hääletanud 2

Üldkoosoleku
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Kinnitada
kogukonnateenus
taotletud
toetusmääraga

MÄNGUKOHAKE OÜ

Mängukeskuse
FUN rajamine

Mängukeskuse
teenus

90%

Poolt 28
Erapooletuid 1
Vastu 0
Ei hääletanud 1

MITTETULUNDUSÜHING PARMU
ÖKOKÜLA

Hargla
TaaskasutusKOTUSe
rajamine

Taaskasutuskeskus

90%

Poolt 29
Erapooletuid 0
Vastu 0
Ei hääletanud 1

MARIKA OKSAARE
PUKA APTEEK

Apteegi
ravimite
müügiks
vajaliku riist- ja
tarkvara
soetamine ja
seadistamine.

Apteegi teenus

90%

Poolt 29
Erapooletuid 0
Vastu 0
Ei hääletanud 1

Kinnitada
kogukonnateenus
taotletud
toetusmääraga
Kinnitada
kogukonnateenus
taotletud
toetusmääraga
Kinnitada
kogukonnateenus
taotletud
toetusmääraga

7. Juhatuse määramine
Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu juhatuse liikmete volitused lõpevad 30.04.2018.
Märtsis ja aprillis toimusid igas piirkonnas partnerluskogu liikmete koosolekud, kus valiti
juhatuse liikmekandidaadid järgmiselt:
• Karula – Ene Kaas (Lüllemäe Rahvaõpistu)
• Otepää – Ivika Nõgel (Excelsjor OÜ)
• Palupera – Aile Viks (Toretto OÜ)
• Puka – Anne Perlov (MTÜ Pritsumehe Marid)
• Sangaste – Tuuli Merimaa (MTÜ Kiisatamme Kultuuritalu)
• Taheva – Monika Rogenbaum (Taheva Valla Külade Selts)
• Tõlliste – Mati Raud (MTÜ Spordiklubi Raudsõrmus)
• Õru – Kalmer Sarv (Täisühing „Eveliis“)
Tegevuspiirkonnaüleste liikmete poolt esitati kandidaadiks:
• Rasmus Onkel (MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla)
Elva, Otepää ja Valga Vallavalitsuste poolt esitati kandidaatideks
• Kaido Tamberg (Otepää Vallavalitsus)
• Viktor Mägi (Valga Vallavalitsus)
Monika Rogenbaum pani juhatuse liikmekandidaatide nimekirja hääletusele.
Hääletamisel (28 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletut)
Otsustati: kinnitada perioodiks 01.05.2018–30.04.2021 mittetulundusühing Valgamaa
Partnerluskogu juhatuse liikmeteks Ene Kaas, Ivika Nõgel, Aile Viks, Anne Perlov, Tuuli
Merimaa, Monika Rogenbaum, Mati Raud, Kalmer Sarv, Rasmus Onkel, Kaido Tamberg ja
Viktor Mägi.
8. Revisjonikomisjoni koosseisu muutmine
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum andis teada, et kuna Ivika Nõgel valiti juhatusse ja Janika Ploom ei ole enam
liikme esindaja, ei saa nad täita revisjonikomisjoni liikme rolli ja vajalik on valida kaks uut
liiget.
Ettepanek: valida uuteks revisjonikomisjoni liikmeteks Terje Korss ja Kadri Vaks. Senistest
liikmetest jätkab Tõnu Sõrmus.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (30 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: valida uuteks revisjonikomisjoni liikmeteks Terje Korss ja Kadri Vaks. Senistest
liikmetest jätkab Tõnu Sõrmus.
9. Muud küsimused
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis teada, et:
- eelarvesse on laekunud strateegia ettevalmistava toetuse jääk 739 eurot;
- strateegia uuendamise protsessi raames toimub 9. mail strateegia meetmete arutelu;
- Leader Liit on koostanud CLLD ehk Community Led Local Development (Kogukonna Juhitud
Kohalik Areng) tutvustava materjali, mis räägib täpsemalt multifondide kasutamise võimalustest.
Käimas on Leader Liidu poolt läbirääkimised sotisaalpartneritega, et jõuda ühise kokkuleppeni
multifondide kasutamise osas järgmisel programmperioodil Eestis ning tutvustakse CLLD
võimalusi ministeeriumidele ning riigikogu komisjonidele. CLLD tutvustav materjal on leitav
partnerluskogu veebilehelt.

(allkirjastatud digitaalselt)
Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Aili Keldo
Koosoleku protokollija

