Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Valga
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Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 12.00.
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 partnerluskogu tegevustest
2. Põhikirja muudatuste arutelu, põhikirja kinnitamine
3. Juhatuse valimise korra arutelu, kinnitamine
4. Strateegia muudatuste arutelu ja kinnitamine
5. 2018. aasta strateegia rakenduskava arutelu ja kinnitamine
6. Liikmemaksude määramine
7. Audiitori määramine
8. Muud teemad
1. Ülevaade partnerluskogu tegevustest
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate 2017. aastal toimunud ja käimasolevatest projektikonkurssidest.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
2. Põhikirja muudatuste arutelu, põhikirja kinnitamine
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu põhikirja muudatuste
ettepanekut.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (22 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, üks ei hääletanud).
Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu põhikiri uues redaktsioonis
(Lisa 2).
3. Juhatuse valimise korra arutelu, kinnitamine
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu juhatuse valimise korra
muudatuste ettepanekut.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (23 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu juhatuse valimise kord.

4. Strateegia muudatuste arutelu ja kinnitamine
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu juhatuse ettepanekut muudatuste
sisseviimiseks strateegias.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel: (23 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada järgmised muudatused strateegias:
Meede 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade loomine“
1) P 9 Tegevus 1.3 esitatavate dokumentide loetelust kustutada projekti kirjeldus.
2) P 10 Tegevus 1.2 tõsta maksimaalset toetussummat 12 000 euroni.
3) P 10 Tegevus 1.3 tõsta maksimaalset toetussummat 16 000 euroni.
4) P 10 Lisada tegevus 1.1 tingimustesse järgnevas sõnastuses: „Tegevus 1.1 jaguneb toetuse
eelarve indikatiivselt pooleks alustavate ettevõtete ja tegutsevate ettevõtete vahel.“
Meede 2 „Kogukonnad ja noored – kogukonnalgatused oma elukeskkonna parandamiseks“
5) P 3 Muuta tegevus 2.1 pealkiri järgnevalt: „Aktiivne kogukond ja noored“: uute
tegevusvõimaluste loomine“.
6) P 3 Täiendada tegevus 2.1 toetatavaid tegevusi järgmises sõnastuses: tegevusvõimaluste
pakkumiseks vajalikud seadmed, vahendid, rajatised, ruumide kohandamine.
7) P 9 Kustutada tegevuse 2.1 nõuded toetuse saajale:
 Projekti lõppedes täidab Toetuse saaja enne lõpliku kuludeklaratsiooni esitamist
Valgamaa Partnerluskogu seireandmete küsimustiku.
 Projekti lõppedes esitab Toetuse saaja Valgamaa Partnerluskogule lühikokkuvõtte
projektist ning fotod projekti investeeringust või tegevustest
8) P 9 Lisada tegevuse 2.1 nõueteks toetuse saajale:
 Toetuse saaja esitab ühe aasta pärast projekti lõppu Valgamaa Partnerluskogule
projekti seireandmed ning lühikokkuvõtte investeeringu mõjust tegevusvõimaluste
laiendamiseks.
9) P 10 Tõsta tegevuse 2.1 maksimaalset toetussumma 9500 euroni.
10) P 10 Täpsustada tegevuse 2.1 tingimust järgnevas sõnastuses: „Tegevus 2.1 puhul
kinnitatakse taotlusvoorus vähemalt üks taotlus partnerluskogu piirkonnast (piirkonnana
käsitletakse kohalike omavalitsuste territooriumi enne kohalike omavalitsuste ühinemisi
2017. aastal), kui see saab vähemalt 50% maksimumhindest.“
Meede 3 „Valgamaa tuntus ja maine“ – algatused piirkonna võimalustest teadvustamiseks
väljaspool maakonda
11) P 9 Tõsta tegevuse 3.2 maksimaalset toetussummat ühe kogukonna poolt esitatud taotluse
kohta 5000 euroni.
5. 2018. aasta strateegia rakenduskava arutelu ja kinnitamine
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2018. aasta rakenduskava
tegevusgrupi eelarve, meetmete eelarve ja meetmelehtede ettepanekut.
Tegevusgrupi toetus on 115 507 eurot (78 153 eurot jooksvateks kuludeks ning 37 354 eurot
tegevuspiirkonna elavdamise kuludeks) ja meetmete eelarve 561 576 eurot.
Projektitoetuse taotluste eelarve ja vastuvõtuaeg meetmete lõikes:

Meetme
nr
1.1

1.2

1.3

2.1

2.3

3.2

3.3

Projektitoetuse
taotluste
Strateegia meetme nimetus
Kavandatav eelarve
vastuvõtuaeg
27.08.2018
Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse
00:00–14.09.2018
mikroettevõtlusse
254 813.00
16:00
Investeeringud kogukonnale vajalikesse elukondlikesse
12.02.2018
teenustesse, sh
00:00–
kogukonnateenustesse
75 000.00
02.03.2018 kell 16.00
27.08.2018
00:00–14.09.2018
Piirkondlike võrgustike arendamine
48 000,00
16:00
29.01.2018
„Aktiivne kogukond ja noored“: vahendid ja seadmed
00:00–16.02.2018
uute tegevusvõimaluste loomiseks
76 000,00
16:00
„Võrgustikud“: kogukondi ja noori aktiveerivad
01.01.2018
tegevuspiirkonnaülesed ja rahvusvahelist koostööd
00:00–31.12.2018
toetavad algatused
60 000,00
23:59
27.08.2018
Maale elama-tüüpi projektid, mis turundavad
00:00–14.09.2018
tegevuspiirkonda väärt elukohana
23 763,00
16:00
27.08.2018
Valgamaa turundus turismi sihtkohana ning
00:00–14.09.2018
ettevõtluskeskkonnana
24 000,00
16:00

561 576.00

Kokku

Toimus vastavasisuline arutelu.
Monika Rogenbaum tegi ettepaneku kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
2018. aasta rakenduskava.
Hääletamisel (23 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2018. aasta rakenduskava.
6. Liikmemaksude määramine
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
Ettepanek: Säilitada liikmaksu suurus 15 eurot aastas mittetulundusühendustele, sihtasutustele
ning äriühingutele. Kohalike omavalitsuste liikmemaksu summa suurus tegevuspiirkonna peale
jätta samaks, kuid arvestada ümber Otepää, Valga ja Elva valla vahel vastavalt elanike arvule
01.01.2017. seisuga.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (23 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2018. aasta liikmemaksud
järgnevalt:
1) mittetulundusühingutel, sihtasutustel ja ettevõtetel 15 eurot;
2) kohaliku omavalitsuste üksustele liikmemaks vastaval järgnevale tabelile:
KOV
Otepää
Valga
Elva
Kokku

Elanike
arv
6748
3750
1019
11517

Osakaal Liikmemaks
58,59%
32,56%
8,85%
100,00%

2373
1319
358
4050

7. Audiitori määramine
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
Ettepanek vastav hinnapakkumine tehti kolmele audiitorfirmale. Kaks neist tegid pakkumuse,
üks loobus pakkumuse tegemisest. Soodsaima pakkumuse tegi audiitorbüroo Fides OÜ.
M. Rogenbaum tegi ettepaneku sõlmida audiitorbürooga Fides OÜ leping 2017. ja 2018. aasta
rahandusinformatsiooni kinnitamiseks, 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.
Hääletamisel (23 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: Sõlmida leping audiitorbürooga Fides OÜ
2017. ja 2018. aasta
rahandusinformatsiooni kinnitamiseks, 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.
8. Muud teemad
Arutati riigihangete korraldamisega seotud probleeme.

(allkirjastatud digitaalselt)
Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Aili Keldo
Koosoleku protokollija

