Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
Nõuni
nr 2
Koosolek algas kell 14.00 ja lõppes kell 17.00.
Osalesid:

Puudusid:
Kutsutud:
Koosolekut juhatas:
Koosolekut protokollis:

27. jaanuar 2014

juhatuse liikmed Annika Jaansoo, Terje Korss, Marek Mekk, Kaja
Papagoi, Kaido Purason, Monika Rogenbaum, Rain Ruusa, Maido
Ruusmann, Aivar Uibu, Indrek Valner.
Kairi Rebane, Kati Velner.
tegevmeeskonna liikmed Tiina Ivask, Aili Keldo, Inga Kalvist ja
strateegia ekspert Ivika Nõgel.
Monika Rogenbaum.
Aili Keldo.

M. Rogenbaum tegi ettepaneku koosoleku päevakorra kinnitamiseks.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada juhatuse koosoleku
päevakord:
1.
„Maale elama 2014";
2.
MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti;
3.
Raamatupidamiseteenuse leping;
4.
Ülevaade taotlusvoorudest;
5.
Liikmeks astumise avaldus;
6.
MTÜ Põdrala Külade Ühendus projektitaotluste muudatusavaldused;
7.
Strateegia uuendamise arutelu;
8.
Muud küsimused.
1. „Maale elama 2014“
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate projekti „Maale elama“ seisust. Ilmnenud on soov algatuse laienemiseks
üle Eesti. Hetkel pole leitud projektile eestvedajat organisatsiooni. Algatus tahab järjepidevat
tööd. Hästi suur on kohaliku omavalitsuse roll piirkonda kolimise võimaluste tutvustamisel.
Palju oleneb kinnisvara maksumusest ja töökohtade olemasolust. Misso projekti „Tule maale“
käigus on ilmnenud ka probleemid, millest on võimalik õppida.
Toimus arutelu, kas projektis osalemine on Valgamaale vajalik ja kas partnerluskogu võiks olla
selles projektis kontakt-organisatsioon.
Otsustati: Valgamaa Partnerluskogu osaleb projektis ja võtab enda kanda info vahendaja ja
kontaktorganisatsiooni rolli Valgamaal.
2. MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti tegevusest. MTÜ Maitsev-Lõuna-Eesti
tegevuse on üle võtnud tulundusühistu Taluturg. Tulundusühistu kasutusse on antud ka MTÜ
varad.
Toimus arutelu, kas mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu peaks säilitama oma
liikmelisuse MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti koosseisus või tegema üldkoosolekule ettepaneku
väljaastumiseks.
Otsustati: võtta teema uuesti arutlusele ja seejärel teha otsus mittetulundusühing Valgamaa
Partnerluskogu liikmelisuse kohta MTÜ-s Maitsev Lõuna-Eesti.

3. Raamatupidamisteenuse leping
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tegi ettepaneku sõlmida mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu ja
LS Raamatupidamisbüroo OÜ vahel raamatupidamisteenuse leping kuni 31.12.2014.
Rain Ruusa taandas ennast hääletamis- ja otsustusprotsessist.
Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: sõlmida mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu ja LS Raamatupidamisbüroo
OÜ vahel raamatupidamisteenuse leping kuni 31.12.2014.
4. Ülevaade taotlusvoorudest
4.1 Projektikonkurss „Väärt Elukeskkond“.
Kuulati: Aili Keldo ettekannet.
A. Keldo andis teada, et tähtajaliselt 15.01.2014 laekus 17 projektitoetuse taotlust, mis kõik olid
kokku lepitud piirkonnas toimunud kogukonnaesindajate koosolekul. Taotletav summa kokku on
67 678,87 eurot. Praeguseks on tehniline kontroll ja järelepärimised teostatud ning taotlused
edastatud hindamiskomisjonile. Projektide hindamiskoosolek toimub 5. veebruaril algusega kell
9.00 Valga Maavalitsuse väikeses saalis (Valga, Kesk 12). Taotlejatele edastatakse teade
koosoleku toimumisest ja võimalusest täiendavalt tutvustada oma projektitoetuse taotlust
hindamiskomisjonile.
A. Keldo tegi ettepaneku seekord mitte minna investeeringuprojekte eelnevalt kohapeale
vaatama, kuna see ei annaks juurde olulist infot.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja kõigile taotlejatele teha teatavaks
hindamiskoosoleku toimumise aeg ning võimalus tulla komisjonile oma projekti tutvustama.
4.2 Projektikonkurss „Tugev tegija“.
Kuulati: Inga Kalvisti ettekannet.
I. Kalvist andis teada, et tähtajaliselt 22.01.2014 laekus viis projektitoetuse taotluse avaldust.
Taotletav summa kokku on 130 372,66 eurot. Praeguseks on tehniline kontroll teostatud ja
taotlejatele välja saadetud järelepärimised, millele vastamise tähtaeg on 30.01.2014. Kõiki
nõuetele vastavaid projekte minnakse täiendava info saamiseks kohapeale vaatama.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
5. Liikmeks astumise avaldus
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas Return OÜ poolt mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogule esitatud
liikmeksastumise avaldust.
Terje Korss taandas ennast hääletamis- ja otsustusprotsessist.
Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: võtta vastu mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu liikmeks Return OÜ
(registrikood 11348120).
6. MTÜ Põdrala Külade Ühendus projektitaotluste muudatusavaldused.
Kuulati: Aili Keldo ettekannet.
A. Keldo tutvustas MTÜ Põdrala Külade Ühendus poolt esitatud projektitoetuse taotluste
muudatuste ja tähtaja pikendamise avaldusi. Muudatuste tulemusel jääb samaks projektide
esialgne eesmärk.
6.1 Projektikonkursi „Kogukonna hääl“ 2012 projekt „Põdrala Külade Nõukoda“
(viitenumber 430012824676) eelarve muudatus ja projekti tähtaja pikendamine.
Muudatuse põhjendus: 2012. aastal hakkas Riigi Kinnisvara AS teostama Riidaja Kultuurimajas
küttesüsteemide ja ventilatsioonisüsteemide paigaldustöid (CO2 energiasäästu projekti kaudu).
Riidaja Kultuurimaja puhul on tegemist muinsuskaitse alla kuuluva objektiga. Põdrala
Vallavalitsusel tuli tellida muinsuskaitse eritingimused ning välis- ja siseuste tööjoonised.
2012. aasta juulis koostati Riidaja Kultuurimajale muinsuskaitse eritingimused hoone avatäidete
vahetamiseks ja ventilatsiooniprojekti koostamiseks.
2013. aasta oktoobris valmisid kultuurimaja esifassaadi põhiprojekt ning välis- ja siseuste
tööjoonised. Muinsuskaitse eritingimustest tulenevalt ei olnud võimalik projekti sellisel kujul

läbi viia. Nõukoja remondiprojektis tuli teha osalisi muudatusi (põrandakatte ja uste vahetuse ja
ripplae ehituse asemel tuleb renoveerida olemasolevaid). Sellest tulenevalt muutus ka
ehitustööde kalkulatsioon, mis omakorda tingis ka muudatusi mööbli valikus. Remonttööde
maksumus suureneb 1923,9 euro võrra ja mööbli soetamise kulu väheneb 665,2 euro võrra.
Seoses muudatustega taotletakse ka projekti tähtaja pikendamist kuni 01.11.2014.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Aivar Uibu taandas ennast hääletamis- ja otsustusprotsessist.
Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: anda nõusolek projekti muudatuseks ja projekti tähtaja pikendamiseks ning
sellekohase taotluse esitamiseks PRIA-sse, kuna ka muudetud kujul toetavad tegevused projekti
eesmärgi saavutamist.
6.2 Projektikonkursi „Väärt elukeskkond“ 2012 projekt „Põdrala külade hobi- ja
käsitöötuba“ (viitenumber 430012824639) projekti asukoha ja eelarve muudatus ning
projekti tähtaja pikendamine.
Muudatuse põhjendus: 2012. aastal hakkas Riigi Kinnisvara AS teostama Riidaja Kultuurimajas
küttesüsteemide ja ventilatsioonisüsteemide paigaldustöid (CO2 energiasäästu projekti kaudu).
Riidaja Kultuurimaja puhul on tegemist muinsuskaitse alla kuuluva objektiga. Põdrala
Vallavalitsusel tuli tellida muinsuskaitse eritingimused ning välis- ja siseuste tööjoonised.
2012. aasta juulis koostati Riidaja Kultuurimajale muinsuskaitse eritingimused hoone avatäidete
vahetamiseks ja ventilatsiooniprojekti koostamiseks. 2013. aasta oktoobris valmisid kultuurimaja
esifassaadi põhiprojekt ning välis- ja siseuste tööjoonised. Muinsuskaitse eritingimustest
tulenevalt ei olnud võimalik Riidaja Kultuurimaja II korruse ruumi välja ehitada käsitöötuba,
kuna sellesse ruumi tuli ventilatsioonitorustik (tuli leida uued ruumid). Uued ruumid saadi
Põdrala Vallavalitsuselt rendile vallamaja II korrusel. Seoses ruumide muutusega muutus ka
ehituse ja sisustuse kalkulatsioon. Remonttööde maksumus väheneb 8176,5 euro võrra. Mööbli
maksumus suureneb 1875 euro võrra ning tehnika ning vahendite maksumus suureneb 6301,5
euro võrra.
Seoses muudatustega taotletakse ka projekti tähtaja pikendamist kuni 01.11.2014.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Aivar Uibu taandas ennast hääletamis- ja otsustusprotsessist.
Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: anda nõusolek projekti muudatuseks ja projekti tähtaja pikendamiseks ning
sellekohase taotluse esitamiseks PRIA-sse kuna ka muudetud kujul toetavad tegevused projekti
eesmärgi saavutamist.
7. Strateegia uuendamise arutelu
Kuulati: Ivika Nõgel´i ettekannet.
I. Nõgel andis ülevaate strateegia uuendamise protsessist ja ettepanekust strateegia meetmete
osas. Toimus vastavasisuline arutelu kavandatavate meetmete osas.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
8. Muud küsimused
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask edastas info PRIA poolt läbiviidava järelkontrolli ja mittetulundusühing Valgamaa
Partnerluskogu tegevuspiirkonna kahele taotlejale esitatud tagasimaksenõuete kohta.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
Järgmine juhatuse koosolek toimub 10. veebruaril algusega kell 14.00.
(allkirjastatud digitaalselt)
Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Aili Keldo
Koosoleku protokollija

