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Monika Rogenbaum.
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M. Rogenbaum tegi ettepaneku kinnitada koosoleku päevakord.
Hääletamisel (poolt 10, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada juhatuse koosoleku
päevakord:
1. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
2. Projektikonkursi Noorte võimalused maal hindamiskomisjoni koosseisu muutmine
3. Leader Liidu tegevus
4. Valgamaa Partnerluskogu plakatikampaania projektiarutelu jätkamine
5. 2013. aasta eelarve arutelu (tegevusgrupi toetus ehk administreerimiskulude eelarve ning
rahaline jaotus meetmete vahel)
6. Üldkoosoleku ettevalmistus
7. Muud teemad.
1. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine.
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum tegi ettepaneku juhatuse 25.09. 2012 toimunud koosoleku protokolli kinnitamiseks.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada juhatuse 25.09.2012 koosoleku protokoll nr 14.
2. Projektikonkursi Noorte võimalused maal hindamiskomisjoni koosseisu muutmine.
Kuulati: Aili Keldo ettekannet.
A.Keldo andis teada, et vastavalt Leader-määruse muudatusele ei või juhatuse liikmed kuuluda
hindamiskomisjoni. Kuna praegu on projektikonkursi „Noorte võimalused maal“ hindamiskomisjoni liikmeks ka juhatuse liige Kairi Rebane, siis on vaja teha selles osas muudatus.
Tegevmeeskonna ettepanek on järgmine: arvata välja projektikonkursi „Noorte võimalused
maal“ hindamiskomisjoni koosseisust juhatuse liige Kairi Rebane ja lisada komisjoni liikmeks
Deivi Sarapson.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada projektikonkursi „Noorte võimalused maal“ hindamiskomisjoni liikmeks
Hellenurme Noortekeskuse noortejuht Deivi Sarapson.
3. Leader Liidu tegevus
Kuulati. Maido Ruusmanni ettekannet.
M. Ruusmann andis ülevaate Leader-Liidu senisest tegevusest:
Leader-liidu asutas viis liiget, hetkel on liikmeid kümme. Kaks tegevusgruppi on näidanud
valmisolekut liitumiseks. Eesmärk on, et esindaks Leader-gruppide huve. Tänaseks kõigile
liitunutele esitatud 1000 euro suurune liikmemaksu arve. Laekunud liikmemaksudest on liit
tasunud vaid tasusid ekspertidele. Tegevjuhti veel pole tööle võetud. Liitu on vaja praegu vaja

väga, sest käib järgmise programmperioodi ettevalmistamine. Täpsemat selgust Leader-liidu
tegevuse ja kavandatava eelarve osas saab 15. oktoobri Leader Liidu koosolekul. Toimus
teemakohane arutelu.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja 15. oktoobril toimuva Leader Liidu koosoleku põhjal
annab Maido Ruusmann üldkoosolekul ülevaate liidu tegevusest.
4. Valgamaa Partnerluskogu plakatikampaania projektiarutelu jätkamine
Kuulati Monika Rogenbaumi ja Tiina Ivaski ettekannet.
M. Rogenbaum tegi ettepaneku otsustada, kas minna selle teemaga edasi või peatada töö antud
projektiga. Kuna me saame ka uue määruse kohaselt oma projekte PRIA-le esitada ja meie strateegias on ette nähtud tegelda ka maakonna maineteemadega, siis on töö jätkamine antud projektiideega põhjendatud. Juhul, kui juhatuses on piisav toetus kõnealuse teemaga jätkata, on vajalik
üldkoosolekuks koostada projektikavand, eelarve ja esitleda neid üldkogul. Kampaania eesmärk on
tekitada eestimaalaste teadvuses püsiseos Valgamaa kesksete huviväärtuste ja Valgamaa kui nende
toimumis- või asukoha vahel. Kampaania eesmärk ei ole reklaamida selle käigus kasutatavaid huviväärtusi iseseisvalt, vaid tekitada üleriigiliselt tuntud ürituste ja Valgamaa vahel suhe, ms aitaks
vähendada inimeste arvu, kes Valgamaast midagi ei tea. Maakonna maine tõstmine on pikaajaline
protsess. Lisaks plakatikampaaniale on vajalik ka jätkutegevuste kavandamine.
Toimus teemakohane arutelu.
Ettepanekud sündmuste osas, mida plakatitel esitleda on järgnevad: Tartu Maraton, Rally Estonia
ja Leigo. Lisaks tehti juhatuse koosolekul ettepanek kajastada ka Valga Militaarfestivali.
Toimus hääletamine:
1) Kajastada kolme objekti/sündmust - Tartu Maraton, Rally Estonia ja Leigo- (poolt 3, vastu
6 ja erapooletuid1);
2) Kajastada nelja objekti/sündmust - Tartu Maraton, Rally Estonia, Leigo ja Valga Militaarfestival- (poolt 6, vastu 3, erapooletuid 1).
Otsustati: plakatikampaanias kajastada nelja objekti/sündmust (Tartu Maraton, Rally Estonia,
Leigo ja Valga Militaarfestival.
Hääletamisel (poolt 8, vastu 2, erapooletuid ei ole)
Otsustati: esitada arutlusel olnud maineprojekt (plakatikampaania nelja objekti/sündmusega, edasise maine kujundamise tegevuskava koostamine) üldkogule heaks kiitmiseks.
5. 2013. aasta eelarve arutelu (tegevusgrupi toetus ehk administreerimiskulude eelarve ning
rahaline jaotus meetmete vahel)
Kuulati Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis selgitused 2013 aasta kavandatava eelarve juurde:
Tegevusgrupi enda projektidest on kavandatud :
1. Mulgi Märk - meede 3. Projekt viiakse ellu koostöös Mulgimaa Arenduskoja ning
Võrtsjärve Ühendusega. Eesmärgiks väärtustada Mulgimaa omapära kandvaid tooteid ja
teenuseid. Eeldatav maksumus 4 100 eurot.
2. Maineprojekt (plakatikampaania ja tegevuskava väljatöötamine) - meede 1. Tekitada
positiivne seos Valgamaal toimuvate ürituste ja Valgamaa vahel. Kajastust leiavad
üritustena Leigo, Rally Estonia, Tartu Maraton ja Valga militaarfestival, mis saavad kolm
nädalat kajastust valgusreklaamalustel Tallinna kaheksas enimmöödutavates kohtades.
Edasise tegevuskava kokkuleppimiseks viiakse läbi seminarid, mis kaasavad erinevaid
osapooli. Eesmärgiks on järjepidevalt Valgamaa positiivsetele külgedele tähelepanu
pööramine. Eeldatav maksumus 11 850 eurot.
3. National Geographic - meede 1. Tegemist on Lõuna-Eesti turundusprojektiga (Valga-,
Põlva-, Võru-, Tartumaa). Koostatakse turismimarsruut, millele atraktiivsetesse kohtadesse
paigutatakse puidust kollased raamid. Kajastus Eesti ja Hollandi ajakirjas National
Geographic. Eeldatav maksumus 25 000 eurot.
4. Rahvusvaheline puutööprojekt- meede 3. Eesmärgiks on puutöö edendamine Valgamaal.
Kaardistatakse puutööga tegelevad inimesed Valgamaal, viiakse läbi kohalikud töötoad,
osaletakse puutööfestivalidel Soomes ja Leedus. Eeldatav maksumus 32 705 eurot.

5. Maineprojekti jätkutegevused - meede 1. Viiakse ellu tegevused vastavalt koostatavale
tegevuskavale. Eeldatav maksumus 8000 eurot.
6. Maamessil osalemine – meede 3 Eesmärgiks tutvustada Valgamaad ning siinseid tooteid.
Kulutused tehakse pinna rendiks ning kujunduseks. Kujunduselemente saab kasutada ka
edaspidi. Eeldatav maksumus 1650 eurot.
Juhatuse liikmed toetasid ühehäälselt õpilasmaleva projekti planeerimist tegevusgrupi enda
projektina (meede 2). Eeldatav maksumus 10 000 eurot.
T. Ivask edastas info, et eelnevalt planeeritud rahvusvaheline koostööprojekt Start Expo praegu ei
käivitu, kuna sellele pole eestvedajat ja on tekkinud seisak Soome-poolse partneri osas.
Lisaks lõpetatakse ära ettevõtlusnõustajate projekt, sest seda algselt planeeritud kujul käivitada
pole õnnestunud.
T. Ivask edastas järgneva info:
Anneli Kattaiga on tööleping lõppenud. Seoses ettevõtlusmeetme suure mahu ja kavandatavate
tegevusgrupi enda projektidega on tekkinud vajadus võtta tööle ettevõtluskoordinaator. Praegu on
eelarve kavandis arvestatud teiste koordinaatoritega võrdne tasustamine.
Toimus arutelu personali vajaduse osas.
Arutelu käigus laekunud ettepanekud:
- Võtta tööle ettevõtlusmeetme koordinaator töölepinguga ja kuulutada nii kiiresti kui võimalik
välja konkurss. Oma töös arvestab palgatud inimene suunistega, et fookus peaks olema
suunatud võrgustumisele, milles omavahel seotud turism, kohalik toit ja käsitöö. Eelarvesse
arvestada töökoha loomise kulud.
- Kaaluda kogukonnameetme ja noortemeetme ühendamist või siis ettevõtlusmeetme ja
noortemeetme ühendamist. See võib tuua kaasa olukorra, kus noorsooteema valdkond ei saa
piisavalt tuge. Antud olukorda aitaks lahendada noorsootöö keskuse TANKLA tugevnemine.
- Teha arvutused, mis tagaksid töötajatele täiskoha ja palgataseme säilimise.
Toimus arutelu liikmemaksude teemal
Kohalike omavalitsuste liikmemaksud ei saa tõusta, sest kohalike omavalitsuste eelarved on
pingelised. Kohalike omavalitsuste esindajad avaldasid lootust tulevikus liikmemaksuks
makstavate summade vähenemise osas.
Toimus arutelu administreerimiskulude üle.
Ettepanekud:
- Eksperdi valikul strateegia koostamiseks vaadata eelnevalt koostöös üle lähteülesanded.
- Ürituste korraldamisel (liikmete talvepäevad) kavandada vabatahtlikkusel põhinevaid
ettevõtmisi.
- Kaaluda Eesti-sisese õppereisi võimalust.
- Hindamiskomisjonidele eraldi koolitust mitte teha, selle ülesande täidavad meetmete
koordinaatorid.
Otsustati:
1.
Esitada üldkoosolekule heaks kiitmiseks arutluse all olnud mittetulundusühing Valgamaa
Partnerluskogu poolt kavandatavad projektid.
2.
Võtta tööle ettevõtlusmeetme koordinaator töölepingu alusel.
3.
Tegevjuht teeb arvutused, palju on vaja täiendavaid vahendeid, et säilitada töötajatele
täiskoht ja senine palgatase.
4.
KOV liikmemaksude summa kalkuleerimisel vähendada võimalusel liikmemaksude
summat 2013. ja 2014. aastaks järk-järgult võrreldes 2012 aastaga.
5.
Tuginedes tehtud ettepanekutele koostab tegevjuht korrigeeritud eelarve ja saadab juhatuse
liikmetele ülevaatamiseks. Arutelu toimub enne üldkoosolekut e-posti teel.

6. Üldkoosoleku ettevalmistus
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas 16. oktoobril Valga Kutseõppekeskuses toimuva mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu üldkoosoleku kavandatavat päevakava.
1. Ülevaade 2012 tegevusest
2. Määruse muudatus
3. Leader tulevik
4. Leader Liit
5. 2013 a rakenduskava,
 Meetmelehed
 Meetmete eelarve. Selle juures tuleb ära otsustada ka vahendite jagunemine
meetmete lõikes. Praegu on töörühmade ettepanekute alusel kaks varianti:
Variant A
Noorte meetme avame 13*6400.-. (12 83200
piirkondlikku +üks maakondlik projekt)
Tugev Tegija
Äripartnerlus

170000
41 966

Kogukonnad

120000
415166

Variant B

Jaotada jääk vastavalt
strateegias toodud %.

Kogukonnad
Noored
Ettevõtlus

38,75
18,75
42,5

160 877
77 844
176 446
415 166

Toimus arutelu pakutud variantide osas. Juhatuse poolt eelistatud on variant B. Üldkoosolekul tutvustatakse mõlemaid variante ja seda, kuidas need kujunesid.
 Partnerluskogu projektid
 Administreerimiskulude eelarve
6. Projektitaotluste hindamissüsteemi arutelu

Hindamiskomisjoni koosseisu moodustamise põhimõtted
Toimus arutelu hindamiskomisjoni koosseisu moodustamise üle lähtudes töörühmade ettepanekust. Ettepanek üldkoosolekule: moodustada kaks hindamiskomisjoni – üks kogukondade- ja
noortemeetmele, teine ettevõtlusmeetmele. Maakond jaguneb kolmeks piirkonnaks (Valga – Taheva, Karula, Tõlliste ja Õru vallad; Tõrva – Hummuli, Helme, Põdrala vallad ja Tõrva linn; Otepää – Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste vallad). Toimuvad piirkondlikud koosolekud, kus valitakse kaks inimest ettevõtlusmeetme hindamiskomisjoni ja kaks inimest kogukondade- ja noortemeetme hindamiskomisjoni. Igast piirkonnast võib esitada ühe omavalitsuse esindaja. Koosolekul
võivad osaleda partnerluskogu liikmed antud omavalitsuspiirkonnast. Hindamiskomisjoni liikmed
ei pea olema partnerluskogu liikmed. Partnerluskogu liikmetest ennast maakondlikult määratletud
organisatsioonidel on õigus osaleda ühel nende poolt valitud piirkondlikul koosolekul. Juhatusel
on õigus määrata mõlemasse komisjoni lisaks kuni kaks liiget.

Hindamiskomisjoni töö
7. Halduslepingu sõlmimine

Põhjendused halduslepingu sõlmimiseks ning sellest tulenevad kohustused

Töökordade koostamine

8. Muud küsimused.
Otsustati: viia läbi 16.10.2012 üldkoosolek planeeritud päevakorra alusel.
7. Muud teemad
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet
M. Rogenbaum tutvustas MTÜ Kekkose Rada avaldust lõpetada oma liikmelisus 31.12.2012 mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu koosseisus.
Otsustati: Arvata MTÜ Kekkose Rada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu liikmete
hulgast välja 01.01.2013.
Kuulati: Maido Ruusmanni ettekannet.
M. Ruusmann soovis teada, milline on Maaelu Arendajate Ühingu töö tulemus ja kuidas see meid
aitab.
T. Ivask andis ülevaate tehtud tööst.
Juhatus soovib, et antaks ühingule teada, et ootame neilt konkreetseid ettepanekuid, kuidas saame
oma tööd paremaks muuta. Praegu ei ole nende abi juhatusele tajutav.
T. Ivask selgitas, et ühingult tellitud töö pole veel valmis ja lõppkokkuvõte on veel tulemas. Tegevmeeskonnal on olnud ühingu tugi seminaride ettevalmistamisel.
Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks.
Kuulati: Maido Ruusmanni ettekannet.
M. Ruusmann ütles, et praegu pole meetmelehtedes sees taotleja kohustust ära näidata, kuidas
kavatseb taotleja tagada omafinantseeringu ja taotluse elluviimiseks vajalikud vahendid.
T. Ivask vastas, et see punkt tuuakse välja taotlemise esitatavas projekti kirjelduses.
Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks.
Kuulati: Maido Ruusmanni ettekannet.
M. Ruusmann tõstatas küsimuse, kuidas saame paika projektitaotluste hindamiskriteeriumid ja
nende osakaalud.
T. Ivask tutvustas edasist töökorraldust ja kavandatavat protsessi. Abiks selle juures on lubanud
olla ka Maaelu Arendajate Ühing. Ajaliselt peab hindamissüsteemiga seonduv olem välja töötatud
veel sellel aastal
Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks.

Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

Aili Keldo
Koosoleku protokollija

