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1. Ülevaade viimase poolaasta tegevusest
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
Tegevjuht Tiina Ivask andis ülevaate VPK tegevusest ajavahemikul aprill- oktoober 2012 (Lisa 2).
Meetmekoordinaator Aili Keldo andis ülevaate Meede 1 „Kogukondade algatused ja koostöö“
raames toimunud tegevustest ajavahemikul aprill – oktoober 2012 (Lisa 2).
Meetmekoordinaator Aile Viks andis ülevaate meede 2 „Noorte algatused ja koostöö“ raames
toimunud tegevustest ajavahemikul aprill – oktoober 2012 (Lisa 2).
Tegevjuht Tiina Ivask andis ülevaate meede 3 „Ettevõtete areng ja koostöö“ raames toimunud
tegevustest ajavahemikul aprill – oktoober 2012 (Lisa 2).
Tiina Ivask teavitas, et VPK poolt 2012. aastal korraldatud projektikonkurssidele on esitatud 5
vaiet.
Sõnavõtud:
Monika Rogembaum andis teada, et viiest vaidest kolm on leidnud lahenduse vaidemenetluse
käigus. Kahe puhul on käimas kohtumenetlus. Osaühingule Lakiro ja mittetulundusühingule Puka
Arenduse ja Noorte Koda on tehtud kompromissettepanek kaebuse lahendamiseks, osaühing
Lakiro on sellest keeldunud ning mittetulundusühing Puka Arenduse ja Noorte Koda pole siiani
kompromissettepanekule vastanud. Osaühing Lakiro kaebus lahendatakse kirjaliku menetluse

käigus. Mittetulundusühing Puka Arenduse ja Noorte Koda kaebuse menetlemine toimub
kohtuistungil. VPK on end kohtumenetluses mittetulundusühinguga Puka Arenduse ja Noorte
Koda esindama palganud advokaadibüroo.
Maido Ruusmann põhjendas advokaadibüroo palkamise vajalikkust.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
2. Leader määruse muudatused
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
Tiina Ivask andis ülevaate Põllumajandusministri 21.09.2012 nr 75 määrusega kaasnevatest
muudatustest tegevusgrupi töös (Lisa 2).
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
3. Leader tulevik
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
Tiina Ivask andis ülevaate LEADER programmperioodist 2014-2020 (Lisa 2). Tänase päeva
seisuga otsuseid eelpoolnimetatud programmperioodi suhtes vastu võetud ei ole, käivad
läbirääkimised.
Sõnavõtud:
Monika Rogenbaum teatas et 16.10.2012 kell 13.30 kohtub VPK juhatus ja tegevmeeskond
põllumajandusministriga, et saada infot programmperioodi 2014-2020 kohta.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
4. Leader Liit
Kuulati: Maido Ruusmanni ettekannet.
Maido Ruusmann andis ülevaate Leader Liidu tegevusest. 2012 .a aprillis toimunud VPK üldkogu
otsuse alusel astus VPK Leader Liitu. Liit moodustati 5 tegevusgrupi põhjal, käesolevaks hetkeks
on liitunud 10 tegevusgruppi. Hetkel töötatakse uute liikmete kaasamise nimel, et muuta liidu töö
efektiivsemaks ja esindusjõud tugevamaks. Leader Liidu töö on tänasel hetkel eriti oluline, kuna
käivad läbirääkimised programmperioodi 2014 – 2020 asjus. Leader Liidus on arutatud tegevjuhi
palkamise vajadust, hetkel ei ole see majanduslikult võimalik.
Leader Liidu koosolekul otsustati kaardistada piirkonnad, kes ei ole astunud liidu liikmeks ja teha
tööd liikmeskonna suurendamise nimel. Koosolekul arutati Rivo Noorkõivu kaasamist. Leader
Liidu liikmemaks 2012.a on 1000 eurot tegevusgrupi kohta.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
5. 2013. aasta rakenduskava
5.1 Meetmelehed
Kuulati Tiina Ivaski ettekannet.
Tiina Ivask andis sõna meetmekoordinaatoritele meetmelehtede kohta ülevaate tegemiseks.
Meetmekoordinaator Aili Keldo tegi ülevaate meede 1 „Kogukonnaalgatused ja koostöö“
meetmelehest (Lisa 3).
Ettepanek:
Sõnastada ümber meetmelehe punkt 10 „Nõuded taotlejale ja toetuse saajale“ järgmine nõue –
„Taotleda ei saa, kui taotlejal on Valgamaa Partnerluskogu poolt varasemalt kinnitatud projekt (id)

elluviimata vastavalt planeeritud ajakavale.“ Ettepaneku põhjuseks asjaolu, et projektide
elluviimisel võib esineda ettenägematuid olukordi, mis ei sõltu projekti elluviijast ja seega ei
tohiks kitsendada taotlejate võimalusi.
Meetmekoordinaator Aili Keldo põhjendas, et nõue on sisse viidud riskide hajutamiseks. Kuna
programmperiood 2007-2013 hakkab lõppema, siis peame tagama, et kõik taotletud projektid
viiakse ellu vastavalt planeeritud ajakavale. Kui on näha, et taotlejal on probleeme eelnevalt
rahastuse saanud projekti ajakavajärgsel elluviimisel, siis me selle taotleja 2013.a esitatud
projekte menetlusse ei võta.
Toimus arutelu eelpoolnimetatud sõnastuse muutmise vajalikkuse üle.
Kuna meetmeraames esitatakse projekt(id), mis on esitamiseks valitud kogukonnaesindajate
koosolekul ja mille kogukond on jätkusuutlikuks tunnistanud
Otsustati: Jätta välja meetmelehest punkt 10 „Nõuded taotlejale ja toetuse saajale“ järgmine nõue
– „Taotleda ei saa, kui taotlejal on Valgamaa Partnerluskogu poolt varasemalt kinnitatud projekt
(id) elluviimata vastavalt planeeritud ajakavale.“ Kuna meetmeraames esitatakse projekt(id), mis
on esitamiseks valitud kogukonnaesindajate koosolekul ja mille kogukond on jätkusuutlikuks
tunnistanud. Keegi kohalviibijatest vastu antud otsusele polnud.
Meetmekoordinaator Aili Keldo tutvustas vabatahtliku töö kasutamise võimalusi projekti oma- ja
kaasfinantseeringuna.
Hääletamisel (poolt 35, vastu ei ole, erapooletuid 1)
Otsustati: heaks kiita meetmeleht „Kogukonnaalgatused ja koostöö“ (poolt - 35, vastu – ei
ole, erapooletuid – 1).
Meetmekoordinaator Aile Viks andis ülevaate meetmelehest „Noorte algatused ja koostöö“
(Lisa 3).
Arutleti meetmelehe punkt 10 „Nõuded taotlejale ja toetuse saajale“ järgneva nõude – taotleda ei
saa, kui taotlejal on VPK poolt varasemalt kinnitatud projekt(id) elluviimata vastavalt planeeritud
ajakavale, üle. Leiti, et eelpoolnimetatud nõue tuleb meetmelehte sisse jätta.
Toimus arutelu, kuidas suunata noori rohkem ettevõtluse juurde. Leiti, et prioriteetseks tuleb seada
projektid, mis soodustavad noorte ettevõtlikkuse ja tööharjumuse tõusu. Täiendati meetmelehte.
Hääletamisel (poolt 35, vastu ei ole, erapooletuid 1)
Otsustati: heaks kiita meetmeleht „Noorte algatused ja koostöö“.
Tegevjuht Tiina Ivask andis ülevaate meetemelehest „Ettevõtete areng ja koostöö“ (Lisa 3).
Sõnavõtud:
Küsimus: Kas antud meetme raames näiteks Õru vald, kus pole ühtegi turismi- ega
toitlustusettevõtet, projektitoetust taotleda ei saa?
Vastus: Toitlustusettevõtte jaoks saab projektitaotlusi esitada. Turismiettevõtteid, kes soovivad
investeerida toitlustusse ja majutusse, selle meetme raames ei toetata.
Küsimus: Kas ei võiks meedet nimetada ümber Õru valla meetmeks?
Vastus: Õru ja Põdrala valla ettevõtted ei ole saanud meetme 3 raames toetusi. Kuna
Partnerluskogul on võimalik teha kitsendusi meetmelehtedega, siis juhatus leidis, et võiks nende
valdade ettevõtjatele hindamisel anda väikese eelise.

Küsimus: Kas meetmes ettenähtud piirang mitte toetada investeeringuid turismiettevõtete
alustamiseks või arendamiseks (va Otepääl) pole teiste valdade suhtes ebaõiglane?
Vastus: Sellisele otsusele on jõutud läbi mitmete koosolekute. Meetmeleht kinnitatakse üheks
aastaks. Hiljem võib seda põhimõtet muuta.
Toimus arutelu taotleja registreeringu piirkonna määratlemise üle.
Otsustati: taotleda võib projektitoetust Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas
registreeritud taotleja.
Otepää valla esindaja Neeme Sild esitas vastuväide, et antud meetmelehe eelnõu rikub võrdse
kohtlemise põhimõtet.
Tiina Ivask andis teada, et Leader tegevusgrupil on õigus teha toetuste suunamisel kitsendusi.
Hääletamisel (poolt 35, vastu 1, erapooletuid ei ole)
Otsustati: heaks kiita meetmeleht „Ettevõtete areng ja koostöö“.
Vaheaeg 11.00 – 11.18.
5.2 Meetmete eelarve
Meetmete eelarvet menetleti administreerimiskulude eelarve menetlemise juures.
Meetmete eelarve menetlemise käigus võttis üldkogu vastu otsuse.
5.3 Kavandatavad partnerluskogu projektid
VPK tegevmeeskond tutvustab VPK enda algatatud arendusprojekte, mille edasi menetlemiseks on
vajalik VPK üldkogu otsus (Lisa 4).
Meede 1: Kogukondade algatused ja koostöö

Projekt „Kogukonnaalgatuste ja koostöö toetamine“.
Toimus arutelu kogukondades läbiviidavate koosolekute modereerimise vajaduse üle. VPK
ettepanek oli palgata moderaator, kes on abiks piirkondlike koosolekute läbiviimisel ja kelle abiga
sünnib otsus, milline projektitaotlus kogukonnast esitatakse. Üldkogu valdav arvamus oli, et
koosoleku juhtimise ja otsuse tegemisega peaks iga piirkond ise hakkama saama, abiks peaks
olema VPK tegevmeeskonna liige.
Hääletamisel (poolt 15, vastu 16, erapooletuid 3)
Otsustati: Meede 1 projekt „Kogukonnaalgatuste ja koostöö toetamine“ ei saa üldkogu
heakskiitu.
Meede 1: Kogukondade algatused ja koostöö

Projekt „Valgamaa maine tõstmine läbi plakatikampaania ning edasise maine tegevuskava
kokkuleppimine.“
Monika Rogenbaum andis ülevaate Valgamaa maine kujundamisega tehtud tööst ja hetkeseisust
ning edasistest plaanidest.
Küsimus: Kas on prognoositud plakatikampaania mõju, kuhu kavatsetakse paigutada ja millisele
sihtgrupile?
Vastus: Plakatid on plaanitud paigutada Tallinnas 8 erinevasse käidavasse kohta. Kampaania
eesmärk on teadvustada inimestele läbi Valgamaal toimuvate ürituste Valgamaad. Sihtgrupp on
pigem Eesti elanik.

1.

Küsimus: Miks otsustati valida reklaampaigaks Tallinn?

Vastus: See on juhatuse kokkulepe. Tallinnas on suurim võimalus oma maakonda reklaamida ja ka
üleriigilise meedia tähelepanu on Tallinnas saavutada lihtsam.
Küsimus: Kas nn plakatikampaaniaprojekt on saanud hinnangu ka mõnelt erialaeksperdilt.
Vastus: Mainekujunduskampaaniasse kaasatud ekspert Linnar Priimäe arvates on kampaania
mõttekas.
Küsimus: Kas nendelt sündmuste korraldajatelt, kelle ürituste kaudu plaanitakse Valgamaad
tutvustada, on selleks saadud nõusolek?
Vastus: Sündmuste korraldajad nõustuvad, kui nõusolekut pole, siis seda sündmust me
plakatikampaanias ei kajasta.
Ettepanek: Leida võimalus maakonda tutvustavate plakatite paigutamiseks ka maakonna
sissesõidu teede äärde.
Küsimus: Kuidas toimub kampaania mõju hindamine?
Vastus: Valga Maavalitsus on tegelenud maineuuringutega ja kavatseb seda jätkata.
Küsimus: Miks ei ole Valgamaad tutvustavate ürituste seas Tõrva Loitsu.
Vastus: Valikukriteeriumiks oli ürituse laiem tuntus.
Hääletamisel (poolt 24, vastu 8, erapooletuid ei ole)
Otsustati: Meede 1 projekt „ Valgamaa maine tõstmine läbi plakatikampaania ning edasise
maine tegevuskava kokkuleppimine“ üldkogu poolt heaks kiita.
Meede 1 : Kogukondade algatused ja koostöö

Valgamaa külade esindajate osalemine X Maapäeval Saaremaal
Hääletamisel (poolt 29, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: Meede 1 projekt „ Valgamaa külade esindajate osalemine X Maapäeval Saaremaal
üldkogu poolt heaks kiita.
VPK tutvustas üldkogule 2013.a plaane. Allpooltoodud projektide suhtes vajab VPK
üldkogu heakiitu, et jätkata tööd projektide ettevalmistamisel.
1) Kogukonnameede 2013 rahvusvaheline koostööprojekt koostöös National Geographic’uga.
Toimus arutelu projekti kasuteguri üle ja tehniliste lahenduste üle (kuhu paigutatakse, millises
formaadis jne). VPK ülesandeks jäi projekti ettevalmistamine ja seejärel tullakse uuesti üldkogu
ette.
Hääletamisel (poolt 22, vastu ei ole, erapooletuid 9)
Otsustati: kiita heaks rahvusvaheline koostööprojekti ettevalmistus koostöös National
Geographicuga.
2) Meede 2: Noorte algatused ja koostöö 2013. Õpilasmaleva läbiviimine aastal 2014.
Üldkogus kiideti heaks ja peeti vajalikuks õpilasmaleva läbiviimist. Tehti ettepanekuid kaasata
kohalikke omavalitsusi ja ettevõtjaid.
Hääletamisel (poolt 30, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kiita heaks projekt Õpilasmaleva ettevalmistamiseks aastaks 2014.
3) Meede 3: Ettevõtte areng ja koostöö 2012. Mulgi märk.

Maido Ruusmann tutvustas projekti. Tõstatati küsimus, kas Valgamaa peab tegelema teise
maakonna reklaamimisega või ikka tegelema oma mainekujundusega. Ettekandja sõnul on
tegemist maakondadevahelise mainekujundusga, millest saavad kasu mõlemad osapooled.
Hääletamisel (poolt 14, vastu ei ole, erapooletuid 18)
Otsustati: kiita heaks projekt Mulgi märk.
4) Meede 3: Ettevõtete areng ja koostöö 2012. Rahvusvaheline puutööprojekt.
Hääletamisel (poolt 34, vastu ei ole, erapooletuid 1)
Otsustati: kiita heaks rahvusvaheline puutööprojekt.
5) Meede 3: Ettevõtete areng ja koostöö 2012. Maamessil osalemine.
Hääletamisel (poolt 33, vastu ei ole, erapooletuid 1)
Otsustati kiita heaks projekt Maamessil osalemine.
6) Meede 3: Ettevõtete areng ja koostöö 2013.
VPK võtab meeskonda ettevõtlusmeetme koordinaatori, kelle ülesandeks on algatada ettevõtjatele
suunatud projekte. Ettevõtlusmeetme maksimaalseks summaks on kavandatud 47 057 eurot.
Hääletamisel (poolt 34, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kiita ettepanek heaks.
5.4 Administreerimiskulude eelarve
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
Tiina Ivask tegi ettekande VPK 2013.a eelarveprojektist.
Küsimus: Miks eelarve alles üldkoosolekul teatavaks tehti? Kas juhatus on terviklikku eelarvet
arutanud?
Vastus: Kuna VPK eelarve on seotud PRIAga, siis mõningaid andmeid ei saanud sealt õigeaegselt
kätte ja seetõttu ei jõutud ka liikmetele eelarve eelnõud mõistliku aja jooksul ette saata. Eelarvesse
lisati ka Leader Liidu tegevuskulud, mille kohta täpsed andmed selgusid 15.10.12 toimunud
Leader Liidu koosolekul. Seega on viimased korrektsioonid lisatud täna so 16.10.2012 tegevjuhi
poolt.
Ettepanek: Võtta eelarve menetlemine päevakorrast maha, kuna juhatus ei ole eelarvet tervikuna
läbi arutanud.
Hääletamisel (poolt 1, vastu 20, erapooletuid ei ole)
Jätkati eelarve menetlemist.
Meetmete rahastus 2009 – 2012 (Lisa 5).
Üldkogule tutvustati juhatuse ja töörühmade poolt väljatöötatud variante jäägis olevate summade
jagamiseks, mida saab kasutada projektide elluviimiseks (A, B Lisa 5). Variandis A on ette nähtud
kogu eelarve kasutuses järgida VPK 2006-2013 strateegiast toodud meetmetevahelist
protsentuaalset jagamist, millest suunati osa ressursse noorte ja ettevõtlusmeetmesse, et kogukonna
meetmes oleks ka võimalik avada järgmisel aastal projektikonkurss. Variandis B on ette nähtud,
et 2013. aastaks kasutada jääv toetussumma määratakse meetmele vastavalt strateegias toodud
osakaaludele protsentuaalselt. Juhatus toetab jäägi jaotamist vastavalt strateegias toodud
protsentidele.
Hääletamisel variant B (poolt 28, vastu 5, erapooletuid 2)
Hääletamisel variant A (poolt 3, vastu 28, erapooletuid 1)
Otsustati: kiita heaks variant B ja vastavalt viia eelarvesse sisse muudatused. 2013. aastaks

kasutada jääv toetussumma määratakse meetmele vastavalt strateegias toodud osakaaludele
protsentuaalselt – kogukonnameede 157 916 eurot, noortemeede 76 411 eurot,
ettevõtlusmeede 173 198 eurot.
Küsimus: Kas liikmemaksu maksavad vaid 12 liiget ehk kohalikud omavalitsused? Ka teiste
(MTÜ-d, FIE-d) liikmemaks võiks olla eelarves kajastatud.
Tehakse parandus, lisatakse MTÜ-de, FIE-de liikmemaks eelarvesse.
Küsimus: Juhatuses eelarvet arutades olid omavalitsuste liikmemaksude ja personalikulude
summad teised?
Vastus: Juhatuse koosolekul eelarve koostamise põhimõtteid pole muudetud. Liikmemaksude ja
personalikulude summad olid juhatuse koosolekul teised, tegevjuhti volitati tegema arvutused ja
koostama eelarve lähtuvalt juhatuse soovist tagada tegevmeeskonnale ka kahe programmperioodi
vahelisel ajal täiskoormusega töö. Selline lähenemine on põhjendatud paljude partnerluskogu
algatatud enda arendusprojektide elluviimise koordineerimisega. Kohalike omavalitsuste
liikmemaks on väiksem 2012. aasta liikmemaksust ja selle tõusu ei võimalda kohalike
omavalitsuste pingelised eelarved. Juhatuse liikmed pidid enne üldkoosolekut eelarve eelnõu
saama e-posti teel, kuid seda ei laekunud õigeaegselt.
Ettepanek: Katkestada 2013. aasta eelarve menetlemine, saata juhatusele läbivaatamiseks ja
seejärel uuesti kokku kutsuda üldkogu.
Hääletamisel (poolt 1, vastu 24, erapooletuid 9)
Otsustati: jätkata eelarve menetlemist.
Toimus eelarve arutelu. Küsimusi tekitasid kohaliku omavalitsuse liikmemaksu suurus, VPK
tegevmeeskonna personalikulud, personali töökoormus. Ühist seisukohta ei leitud.
Kõigi üldkoosolekust osavõtjate nõustumisel
Otsustati: katkestada Valgamaa Partnerluskogu 2013.aasta eelarve menetlemine. Suunata
eelarve menetlemiseks Valgamaa Partnerluskogu juhatusele. Määrati järgmise üldkogu
koosoleku toimumise ajaks 31. oktoober 2012 kell 9.00, koosoleku toimumise koht on
Valgamaa Kutseõppekeskus. Päevakorras on 16.10.2012 menetlemata jäänud punktid.
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