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Päevakava:
1. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine ja järgmise koosoleku aja valimine.
2. Noorte arendusprojekt, meediateemaline õppereis.
3. VPK Hindamiskord 2012 aasta hindamistele.
4. Leader liidu loomine.
5. Muud küsimused.

1. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine ja järgmise koosoleku aja valimine.
Annika Jaansoo tegi ettepanku, lisada protokolli, et kui saadetakse välja Valgamaa
Partnerluskogu puudutavat infot, siis enne teavitada sellest kõiki juhatuse liikmeid.
Otsus: lisada see punkt eelmisesse protokolli.
Järgmine koosolek, Kogukonnaprojektide hindamine, toimub 6.märts algusega kell 9.00
Pukas.
Noorteprojektide hindamine toimub 20. märts algusega kell 9.00 Otepääl.
Üldkoosolek toimub 9.aprill Valga Kutsehariduskeskuses algusega kell 10.00

2. Noorte arendusprojekt, meediateemaline õppereis (Aile)
Projekti eesmärgiks on laiendada Valgamaa noorte ja noorsootöötajate silmaringi
meediateemal.
Projekti raames korraldatakse 2-päevane õppereis 36-le aktiivsetele noorele (sh ajalehe
Tankla toimetus) ja noorsootöötajatele, mille raames külastatakse trükikoda,
ajalehetoimetusi, televisiooni, raadiojaama ning noortekeskust mis tegeleb
meediateemaga. Külastatavad kohad asuvad nii Tartus ja ka Tallinnas.
Projekti raames küsitakse toetust transpordi, majutamise ja toitlustamisega seotud
kulutustele. Kohad, mida planeerime külastada ei küsi külastustasusid.
Projekti abikõlblik maksumus on 3771,84 € ja toetussumma 3394,66 €
Ettepanek: küsida noortelt osavõtutasu 5€ inimese kohta.
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Otsus: Projekt kinnitati ühehäälselt (poolt 7, vastu 0, Aivar Uibu taandas end hääletusest.)
toetussummaga 3394,66

3. VPK Hindamiskord 2012 aasta hindamistele
Juhatus vaatas üle eelmisel aastal kinnitatud hindamiskorra.
Ettepanek:Lisada hindamiskorda, et kui tegevmeeskond on seotud mingi projektiga, siis ta
teavitab sellest juhatust.
Ettepanek:Juhatus teeb üldkogule ettepaneku moodustada komisjon kes vaatab üle
hindamisprotseduurid aastaks 2013 ja edasiseks.
Otsus: Kinnitati ühehäälselt lisatud punktiga hindamiskord aastaks 2012. (Poolt 7, vastu 0
Tarmo Tamm taandas end hääletusest).

4. Leader liidu loomine
Järgmine Leader liidu loomise koosolek toimub 01.03.2012, selleks koosolekuks sooviti
juhatuse otsuseid, kas me oleme valmis liituma.
Juhatuse ettepanekud koosolekule on:
• koostada selge tegevuskava ja eelarve;
• kuulutada välja avalik konkurss tegevjuhile;
• leida toetusvõimalusi ka ministeeriumilt (et ministeerium toetaks Leader liidu loomist);
• Liikmemaksu ülempiir oleks 2000 eurot;
• Liitujaid peaks olema vähemalt 70%.
Otsus: Meie esindajal on õigus hääletada Leader liidu loomise poolt kui on selge eelarve ja
tegevuskava. (oleme nõus panustama 2000 eurot). Kinnitati ühehäälselt (poolt 7, vastu 0,
Tõnu Saarman taandas end hääletusest)
5. Muud küsimused:
1. VPK-le laekus uus liikmeksastumise avaldus, MTÜ Aakre külaseltsilt.

Otsus: võtta VPK liikmeks MTÜ Aakre külaselts. Kinnitati ühehäälselt (poolt 7, vastu 0,
Tarmo Tamm taandas end hääletusest)
2. Aile Viks kandideeris „Youth in Action“ programmi raames ühe noore juhendajana

koolitusele Austrias nädalaks ajaks ja osutusid valituks. Programmis osalemine läheb
maksma 51€ osaleja kohta.
VPK on nõus toetama ka noore osalustasu katmise. Eelarve on 102 € + tarnsport
lennujaama.

