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Koosolek algas kell 13.00 ja lõppes kell 16.00.
Osalesid:

Puudusid:
Kutsutud:
Koosolekut juhatas:
Koosolekut protokollis:

juhatuse liikmed Terje Korss, Kaido Purason, Indrek Valner,
Maido Ruusmann, Aivar Uibu, Marek Mekk, Kaja Papagoi,
Rain Ruusa.
juhatuse liikmed: Annika Jaansoo Kairi Rebane, Monika
Rogenbaum, Kati Velner.
tegevmeeskonna liikmed Tiina Ivask, Aile Viks, Aili Keldo.
Maido Ruusmann.
Aili Keldo.

M. Ruusmann tegi ettepaneku kinnitada koosoleku päevakord.
Hääletamisel (poolt 8, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada juhatuse koosoleku
päevakord:
1. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
2. Kokkuvõte töörühmades arutatust
3. Rakenduskava meetmelehtede arutelu
4. Plakatikampaania projektitaotluse arutelu
5. Muud küsimused.
Tiina Ivask andis teada, et koosolekul osalejatest on võrdselt esindatud mittetulunduslik ja
ettevõtlussektor kokku ning omavalitsussektor.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
1. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
Kuulati: Maido Ruusmanni ettekannet.
M. Ruusmann tegi ettepaneku juhatuse 05.09.2012 toimunud koosoleku protokolli
kinnitamiseks. M. Ruusmann taandas ennast hääletamisest.
Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada juhatuse 05.09.2012 koosoleku protokoll nr 13.
2. Kokkuvõte töörühmades arutatust
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate toimunud meetmete töörühmade aruteludest. Kokkuvõte aruteludest
on saadetud kõigile mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu liikmetele.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
3. Rakenduskava meetmelehtede arutelu
Kuulati Aile Viksi ettekannet.
A.Viks tutvustas meetme „Noorte algatused ja koostöö“ meetmelehe kavandit. Plaanis on
2013. aastal kaks tegevust:
1) Tegevus 1 “Noor Valgamaa“.
Tegevus 1 jaguneb kaheks: kogukonna noorteprojektide rakendamiseks (maksimaalne
toetussumma on 6 400 eurot) ja maakondliku tähtsusega noorteprojektide rakendamiseks

(maksimaalne toetussumma on 6 400 eurot). Maakondliku tähtsusega projektideks loetakse
kolme või enamat omavalitsuspiirkonna noori kaasavaid projekte või maakondlikke
koostööprojekte.
Kitsendused 2013. aastaks:
- Taotleja teeb abikõlblikud kulutused ja esitab Valgamaa Partnerluskogule ning PRIAle
tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad dokumendid hiljemalt 30.
juuniks 2014. aastal.
- taotleda ei saa, kui taotlejal on Valgamaa Partnerluskogu poolt varasemalt kinnitatud
projekt(id) elluviimata vastavalt planeeritud ajakavale.
Toimus arutelu, kus tehti ettepanekud meetmelehe täiendamiseks:
- Prioriteetsetest teemadest tuua esikohale investeeringud nii öelda uutesse kantidesse
ehk piirkondadesse, kus siiani noorsootööks vajalikke investeeringuid pole tehtud või
on need olnud minimaalsed.
- Huvialaringidest tõsta prioriteediks mobiilsed huvialaringid.
- Maakondliku tähtsusega projektide toetavateks tegevusteks jätta samad, mis
kogukonna noorteprojektide rakendamisel, v. a noortekeskuste loomine ja
parendamine.
Tegevuste elluviimisel on kohustuslik tegevuspäeviku esitamine mittetulundusühing
Valgamaa Partnerluskogule.
Projektikirjelduses kirjeldab taotleja muuhulgas, kuidas on planeeritud lahendada olukord,
kus tegevused peavad olema ellu viidud enne, kui toetus kantakse taotleja kontole.
2) Tegevus 3 „Noorsootöö võrgustiku laiendamine, nõustamine ja koolitamine“.
Kui ühe tegevuse raames ette nähtud eelarvevahendid jäävad kasutamata, on
mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogul õigus suunata jääk teise tegevuse eelarve
suurendamiseks.
Kuulati Aili Keldo ettekannet.
A.Keldo tutvustas meetme „Kogukonnaalgatused ja koostöö“ meetmelehe kavandit.
Ettepanek on avada 2013. aastal kaks tegevust:
1) Tegevus 1 „Väärt elukeskkond“.
Taotlema saab tulla ainult MTÜ, SA või KOV, kellele on selleks antud volitused
omavalitsuspiirkonnas toimunud kogukonnaesindajate koosoleku poolt. Koosolekut aitab läbi
viia ja tulemusteni jõuda mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu poolne moderaator.
Maksimaalne toetussumma ja meetme kogueelarve selgub üldkoosoleku otsuse tulemusena.
Kitsendused 2013. aastaks:
- Taotleja teeb abikõlblikud kulutused ja esitab Valgamaa Partnerluskogule ning PRIAle
tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad dokumendid hiljemalt 30.
juuniks 2014. aastal.
- taotleda ei saa, kui taotlejal on Valgamaa Partnerluskogu poolt varasemalt kinnitatud
projekt(id) elluviimata vastavalt planeeritud ajakavale.
- Projektikirjelduses kirjeldab taotleja muuhulgas, kuidas on planeeritud lahendada
olukord, kus tegevused peavad olema elluviidud enne kui toetus kantakse taotleja
kontole.
2) Tegevus 3 „Piirkonna mainet ja atraktiivust tõstvate projektide rakendamine“.
Kui ühe tegevuse raames ette nähtud eelarvevahendid jäävad kasutamata, on
mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogul õigus suunata jääk teise tegevuse eelarve
suurendamiseks.

-

Toimus arutelu, kus tehti ettepanekuid meetmelehe täiendamiseks:
Kogukonna esindajatena käsitleda omavalitsuspiirkonnas tegutsevate MTÜ-de, SA-de,
seltsingute ja KOV esindajaid ning küla poolt valitud ja aktsepteeritud külavanemaid.
Maksimaalne toetussumma näha ette ühe omavalitsuspiirkonna kohta taotlusvoorus.

Kuulati Tiina Ivaski ettekannet:
T. Ivask tutvustas meetme „Ettevõtete areng ja koostöö“ meetmelehe kavandit.
Ettepanek on avada 2013. aastal kaks tegevust:
1) Tegevus 1“Tugev tegija“.
Toetatakse nii alustavaid kui tegutsevaid ettevõtteid. Tegutsevate ettevõtete puhul saab aga
taotleda toetust vaid tegevusteks, millega alustatakse uut tegevussuunda. Valdkonna
määratlemisel võtta aluseks EMTAK koodid.
Varasemalt meetmest „Tugev tegija“ investeeringutoetust saanud ettevõtted taotleda ei saa.
Abikõlblikud ei ole investeeringud uutesse ehitistesse, turismiettevõtte majutus- ja
toitlustusteenustesse.
Hindamisel anda eelistus ettevõtetele, mis tegustevad Põdrala ja Õru vallas, tootmisettevõtetele
ning ettevõtetele, mis ei ole varasemalt saanud investeeringutoetusi.
Investeeringute elluviimise ja kuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg 30. juuni 2014.
Meetmekoodidest valida vaid kolmanda telje koodid, mis võimaldavad toetusmäära kuni 60%.
Toetusmäär on madalam vaid piirkonna elanikele teenuse osutamiseks vajaliku mootorsõiduki
ostmise puhul – kuni 40%.
Maksimaalne toetus nii alustavate kui tegutsevate ettevõte puhul 20 000 eurot.
Alustavaid ja tegutsevaid ettevõtteid hinnata eraldi moodustades kaks pingerida ning määrata ka
eraldi eelarve (50%+50%).
Äriplaanis kirjeldab taotleja muuhulgas, kuidas on planeeritud lahendada olukord, kus tegevused
peavad olema elluviidud enne kui toetus kantakse taotleja kontole.
2) Tegevus 3 „Ettevõtluse tugisüsteemi ja rahvusvaheliste ühisturustusprojektide edendamine“.
Eesti sisene ja rahvusvaheline koostöö. Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
arendusprojektid.
Toimus arutelu ja tehti ettepanekud meetmelehe täiendamiseks
- Äriplaani esitamiseks koostada taotlejatele ühtne vorm.
Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks, arvestada juhatuse koosolekul toimunud arutelu
käigus tehtud vastavate ettepanekutega ja suunata meetmelehed kinnitamiseks üldkogule.
4. Plakatikampaania projektitaotluse arutelu
Kuulati Maido Ruusmanni ettekannet.
M. Ruusmann andis ülevaate Valgamaa kuvandusprojektist lähtunud projektiideest ehk
Valgamaad tutvustava plakatikampaania ideest. Idee sisu: Tallinnas on kuues erinevas kohas
valgusvitriinidesse paigutatud plakatid Valgamaa tuntud sündmuste kohta. Kampaania eesmärk
on tekitada eestimaalaste teadvuses püsiseos Valgamaa kesksesete huviväärtuste ja Valgamaa kui
nende toimumis- või asukoha vahel. Plakatikampaania aitaks suurendada inimeste arvu, kes
teavad Valgamaad, siin korraldatavaid sündmusi ja objekte. Kaugem eesmärk on inimeste
meelitamine Valgamaale nii külalistena kui ka siia elama. Toimus arutelu, mille käigus jõuti
järeldusele, et hetkel on liiga vähe informatsiooni esitatava projekti kohta ja idee vajab
edasiarendamist.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja arendada nn plakatikampaania ideed edasi.
5. Muud küsimused

Kuulati Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis teada, et 16. oktoobril on Valgamaad külastamas põllumajandusminister, kellega
oleks võimalik kohtuda ka Valgamaa Partnerluskogu esindajatel. Samal päeval toimub ka
mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu üldkoosolek. Arutati, kas oleks võimalik ühildada
üldkoosoleku toimumist ning pärast koosolekut toimuks kohtumine mittetulundusühing
Valgamaa Partnerluskogu esindajatega. Otsustati uurida, kas ministril on võimalik Valgamaa
külastuse kuupäeva muuta.
Tiina Ivask edastas info vajadusest määrata Anneli Kattaile lisatasu 300 eurot, seoses
septembrikuu töömahu olulise suurenemisega. A. Kattai tööleping lõppes septembris ja
kokkuleppel tegevjuhiga on ta täitnud septembris täiendavaid tööülesandeid.
Seoses Anneli Kattai töölepingu lõppemisega on tekkinud vajadus teha Aile Viksi ja Aili Keldo
töölepingutesse muudatused, mille kohaselt lisatakse tööülesannetele ettevõtlusmeetme
kuludeklaratsioonide kontrollimine ja PRIA-le edastamine. Kummagi töötasu suurendatakse 50
euro võrra. Mõlema töötaja põhipalgaks on koos lisatud tasuga 945 eurot.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

Maido Ruusmann
Koosoleku juhataja

Aili Keldo
Koosoleku protokollija

