Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Valga

23.09.2016 nr 2

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. 2016. aasta rakenduskava muudatused
3. Strateegia muudatused
4. 2017. aasta rakenduskava
5. 2017. aasta liikmemaksude määramine
6. Meetme 1.2 "Investeeringud kogukonnale vajalikesse elukondlikesse teenustesse sh
kogukonnateenustesse" taotlusvoorus esitatud kogukonnateenuste kinnitamine
7. NG koostööprojekt "Elu kahe maailma piiril II"
8. Juhatuse koosseis
9. Muud küsimused
1. Ülevaade partnerluskogu tegevustest
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate tegevustest, mis on toimunud pärast eelmist üldkoosolekut, mis oli 2016.
aasta aprillis.
Toimus vastavasisuline arutelu
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
2. 2016. aasta rakenduskava muudatused
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu juhatuse ettepanekut viia sisse
muudatused 2016. aasta rakenduskavasse.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel: (25 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2016. aasta rakenduskava
muudatused järgnevalt:
• Suurendada meetme 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade
loomine“ tegevuse 1.1 „Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse
mikroettevõtlusse“ summat 37 859 euro võrra.
• Vähendada meetme 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade
loomine“ tegevuse 1.2 „Investeeringud kogukonnale vajalikesse elukondlikesse teenustesse,
sh kogukonnateenustesse“ summat 37 859 euro võrra.

•

Lisada meetme 1 meetmelehele punkt 8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr
1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia
meetme rakendamine enim kaasa aitab, artikkel 17.

3. Strateegia muudatused
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu juhatuse ettepanekut muudatuste
sisseviimiseks strateegias.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel: (25 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada järgmised muudatuse strateegias:
Meede 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade loomine
1. P 3 Tegevus 1.1. Lisada „Projekti toetuse taotleja omafinantseering ei sisalda
mitterahalist omafinantseeringut“ (lk 48).
2. P 3 Tegevus 1.2 Muuta sõnastust järgnevalt: „investeeringud teenuse osutamiseks
vajalikesse vahenditesse, masinatesse ja seadmetesse.“ (lk 48).
3. P 6. Lisada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses nr 1305/2013 sätestatud artiklid nr
17 ja 44 (lk 49).
Meede 2 „Kogukonnad ja noored – kogukonnaalgatused oma elukeskkonna parandamiseks“
4. P 3 Muuta tegevuse 2.2 nimetuse sõnastust järgnevalt “Väärt elukeskkond: investeeringud
kogukonna- ja noortekeskuste tegevusvõimaluste laiendamiseks“ (lk 52).
5. P 6. Lisada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses nr 1305/2013 sätestatud artikkel nr
44 (lk 52).
6. P 9 Tegevus 2.2 kustutada järgnev lause „Taotlejal on kirjalik volitus taotlemiseks
omavalituspiirkonnas toimunud kogukonnaesindajate koosolekult. Koosolek teeb otsuse
projektide osas rakenduskaas toodud maksimaalse toetussumma lõikes KOVi kohta“ (lk
53).
7. P 10 Tegevus 2.2 lisada järgmine lause: „ Tegevus 2.2 puhul kinnitatakse taotlusvoorus
vähemalt üks taotlus KOV piirkonnast, kui see saab vähemalt 50% maksimumhindest“
(lk 53).
Tabel 9 Partnerluskogu strateegia rakendamise aja-, tegevus- ja rahastamiskava
8. Muuta tegevus 2.2 teise vooru toimumisaastaks 2017 (lk 58).
4. 2017. aasta rakenduskava
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2017. aasta rakenduskava
tegevusgrupi eelarve, meetmete eelarve ja meetmelehtede ettepanekut.
Tegevusgrupi toetus on 100 507 eurot ja meetmete eelarve 794 049 eurot.
Projektitoetuse taotluste eelarve ja vastuvõtuaeg meetmete lõikes:

Meetme
nr
1.1

1.2

Strateegia meetme nimetus
Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse
mikroettevõtlusse
Investeeringud kogukonnale vajalikesse elukondlikesse
teenustesse, sh
kogukonnateenustesse

Kavandatav eelarve

Projektitoetuse
taotluste
vastuvõtuaeg

04.09–15.09.2017
270 000 kell 16.00
27.03.–07.04.2017
111 173 kell 16.00

2.1

„Aktiivne kogukond ja noored“: vahendid ja seadmed
uute tegevusvõimaluste loomiseks

2.2

"Väärt elukeskkond" investeeringud kogukonna- ja
noortekeskuste tegevusvõimaluste laiendamiseks
„Võrgustikud“: kogukondi ja noori aktiveerivad
tegevuspiirkonnaülesed ja rahvusvahelist koostööd
toetavad algatused

2.3

3.2

Maale elama-tüüpi projektid, mis turundavad
tegevuspiirkonda väärt elukohana

3.3

Valgamaa turundus turismi sihtkohana ning
ettevõtluskeskkonnana

Kokku

23.01.–03.02.2017
71 151 kell 16.00
23.01.–3.02.2017
276 697 kell 16.00

39 528 01.01.-31.12.2017
04.09.-15.09.2017
7500 kell 16.00
04.09.-15.09.2017
18 000 kell 16.00
794 049

Toimus vastavasisuline arutelu.
Monika Rogenbaum tegi ettepaneku kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
2017. aasta rakenduskava.
Hääletamisel (25 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2017. aasta rakenduskava.
5. Liikmemaksude määramine
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum tutvustas mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2017. aasta
liikmemaksude summasid.
Hääletamisel: (25 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2016. aasta liikmemaksud
järgnevalt:
1) mittetulundusühingutel, sihtasutustel ja ettevõtetel 15 eurot;
2) kohaliku omavalitsuste üksustele liikmemaks vastaval järgnevale tabelile:
2016. a.
liikmemaks
eurodes

KOV
Karula vald

340

Otepää vald

1364

Palupera vald

370

Puka vald

554

Sangaste vald

445

Taheva vald

256

Tõlliste vald

562

Õru vald

159
KOKKU

4050

6. Meetme 1.2 "Investeeringud kogukonnale vajalikesse elukondlikesse teenustesse sh
kogukonnateenustesse" taotlusvoorus esitatud kogukonnateenuste kinnitamine
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask 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 ja
hindamiskomisjoni ettepanekut toetusprotsendi osas.
18.07.2016–05.08.2016 avatud taotlusvoorus esitati kokku kümme taotlust, sealhulgas seitse
taotlust, mida taotleja määratles kogukonnateenusena ning millele taotles toetust kuni 90%.
Hääletamises ei osalenud taotlustega seotud isikud Anneli Uffert, Õnne Paimre, Rain Ruusa ja
Aile Viks (isikud lahkusid hääletuse ajaks koosoleku ruumist) ning Eve Eisen, kes lahkus
koosolekult.
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:
Hääletamine,
kas kinnitada
kuni 90%
Poolt 20
Erapooletuid 0
Vastu 0
Ei hääletanud 5

Üldkoosoleku
ettepanek

Postiteenus
Kohvik

Poolt 20
Erapooletuid 0
Vastu 0
Ei hääletanud 5

Kinnitada
kuni
90%
toetusmäär

Karula-Lüllemäe
TSK
kohviku
sisustamine

Kohvik

Poolt 20
Erapooletuid 0
Vastu 0
Ei hääletanud 5

Kinnitada
kuni
90%
toetusmäär

HEA ELU FARM OÜ

Taheva toiduait

Kogukondlik
toidu
hoiustamise
teenus

Poolt 20
Erapooletuid 0
Vastu 0
Ei hääletanud 5

Kinnitada
kuni
90%
toetusmäär

34

MITTETULUNDUSÜHING
P-RÜHM

Niitmisteenus

Poolt 20
Erapooletuid 0
Vastu 0
Ei hääletanud 5

Kinnitada
kuni
90%
toetusmäär

35

KODUPAIGA
KÜLASELTS

Haljasalade
hooldamiseks
vajaliku
tehnikapargi
soetamine
Kuigatsi külakohvik

Kohvik

Poolt 20
Erapooletuid 0
Vastu 0
Ei hääletanud 5

Kinnitada
kuni
90%
toetusmäär

36

OÜ TIPE TORUTÖÖD

Kommunaalteenused
kogukonnale

Pinnase
harjamine
(kõvapinnase
puhastamine,
sambla
eemaldamine)

Poolt 4
Vastu 14
Erapooletuid 2
Ei hääletanud 5

Mitte
kinnitada kuni
90%
toetusmäär.

Projekti
reg nr

Taotleja

Projekti nimi

Teenus

28

ANNELI UFFERT

Puka
kogukonnateenused

Juuksur,
iluteenused

29

MITTETULUNDUSÜHING
SANGASTE ASUNDUSED

Postipunkt
Sangastes

32

MTÜ KARULALÜLLEMÄE TERVISE-JA
SPORDIKESKUS

33

7. NG koostööprojekt "Elu kahe maailma piiril II"
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

Kinnitada
kuni
90%
toetusmäär

T. Ivask tutvustas mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu poolt esitatavat NG
koostööprojekti toetuse taotlust.
Projektis osalevateks partneriteks on Tartumaa Arendusselts, Piiriveere Liider, Valgamaa
Partnerluskogu, Võrumaa Partnerluskogu, Põlvamaa Partnerluskogu ja Jõgevamaa Koostöökoda
(juhtpartner).
Projekti kogumaht on 100 002 eurot. Valgamaa Partnerluskogu osa sellest on 16 667 eurot,
millest projektitoetus on 15 000 eurot ja omaosalus 1667 eurot.
Eelarve:
Trükised: 1109 eurot.
Kodulehe uuendamine: 833 eurot.
Lõuna-Eesti lood ajakirjas National Geographic, 4 lugu a´ 10 lk: 8040 eurot.
Sihtkoha kampaania ajakirjas National Geographic 12 korda, a´ 1 lk: 2408 eurot.
Meediaturundus – ajakirjandusliku materjali tootmine, 10 lugu 2500–3000 tähemärki: 1500
eurot.
Projektijuhtimine: 2777 eurot.
Projekti tegevused:
•
Ajakirjas National Geographic Eesti ilmub projekti jooksul neli Lõuna-Eesti lugu, mille
täpsemad teemad lepitakse kokku projekti partnerite vahel ning 12 sihtkohakampaania lehekülge.
•
Koostöös ajakirjanikuga sünnivad iga piirkonna ning selle sündmuste kohta lood koos
pildimaterjaliga, mida saame kasutada avaldamiseks nii kohalikus meedias kui üleriigilises
meedias.
•
Täiendame ja uuendame kodulehte, et leht annaks külastajale vajalikku infot ning seda
oleks mugav kasutada erinevates seadmetes.
•
Uuendame ja tellime uued trükised, mida piirkonna külastajatele jagada.
•
Kogu perioodi jooksul hoiame värske nii oma kodulehe, kui kasutame sotsiaalmeedia
võimalusi, et Lõuna-Eesti poolt pakutavaid võimalusi laiemalt tutvustada.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (24 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, 1 ei hääletanud).
Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu NG koostööprojekt "Elu
kahe maailma piiril II" taotletava toetussummaga 15 000 eurot.
8. Juhatuse koosseis
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum andis teada, et Puka vallas on toimunud partnerluskogu liikmete piirkondlik
koosolek, kelle poolt on mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu juhatuse liikme
kandidaadiks esitatud Anne Perlov (MTÜ Pritsumehe Marid).
Monika Rogenbaum tegi ettepaneku määrata Puka omavalitsuspiirkonna esindajana
mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu juhatuse liikmeks Anne Perlov.
Hääletamisel: (24 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, 1 ei hääletanud).
Otsustati: määrata Puka omavalitsuspiirkonna esindajana mittetulundusühing Valgamaa
Partnerluskogu juhatuse liikmeks Anne Perlov.
9. Muud küsimused
Muid küsimusi arutlusele ei tulnud.
(allkirjastatud digitaalselt)
Monika Rogenbaum
koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Aili Keldo
koosoleku protokollija

