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Koosolek algas kell 12.00 ja lõppes kell 14.00.
Osalesid:
Puudusid:
Kutsutud:
Koosolekut juhatas:
Koosolekut protokollis:

juhatuse liikmed Terje Korss, Marek Mekk, Harri Oona, Kaja
Papagoi, Anne Perlov, Monika Rogenbaum, Rain Ruusa, Maido
Ruusmann, Aivar Uibu, Indrek Valner.
Kaido Purason, Kati Velner.
tegevmeeskonna liikmed Tiina Ivask, Inga Kalvist, Aili Keldo ja
SA Valgamaa Arenguagentuur juhataja Rein Org
(1. päevakorrapunkti ajal).
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. PRIA järelepärimine SA Valgamaa Arenguagentuuri projekti osas;
2. Uue taotlusvooru korraldamise arutelu;
3. Turismikaartide projekti arutelu;
4. Hankekorra arutelu ja kinnitamine;
5. Muud küsimused.
1. PRIA järelepärimine SA Valgamaa Arenguagentuuri projekti osas
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate PRIA-lt saadud järelpärimise kohta SA Valgamaa Arenguagentuur
projekti osas, kus on muuhulgas saadud toetust turismiveebi arendamiseks ja veebikaartide
tellimiseks ja arenduseks. Praegusel hetkel ei kasutata kodulehel suurt osa projektis kirjeldatud
arendusi. Peamine põhjus on see, et Valgamaa turismiinfot kajastatakse lehel
www.puhkaeestis.ee.
Kuulati: Rein Oru ettekannet.
R. Org andis ülevaate tekkinud olukorrast ja tekkinud muudatuste mõistlikkusest. Projektiga
taotletud tegevused jätkuvad täies ulatuses turismiinfo keskkonnas www.puhkaeestis.ee/
www.visitestonia.com. Kasutaja päringud veebikeskkonnas http://turism.valgamaa.ee on ümber
suunatud aadressile www.valgamaa.ee, mis kasutab www.puhkaeestis.ee andmeid. Turismiinfo,
sh uudised ja sündmused, on kasutajale kättesaadav ja asjakohane. Veebikeskkond
www.puhkaeestis.ee näol on tegemist üleriigilise veebilehega, mida haldab Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutuse turismiarenduskeskus. Selle veebikeskkonna arendamisel võeti arvesse
maakondlike turismiinfoportaalide, sh http://turism.valgamaa.ee rakendusi ja funktsioone ning
parimat praktikat. Taotleja on säilitanud kõik tellitud failid ning rakendused. Kaardirakenduse
tarkvaralitsentsi pikendamine ei ole põhjendatud, kuna vastav kaardirakendus on muutunud
veebikeskkonnas www.puhkaeestis.ee vabavaraks.
Toimus vastavasisuline arutelu.

Otsustati: tulenevalt eeltoodud põhjendustest võtta seisukoht, et toetusraha on kasutatud
sihipäraselt ning Valgamaa turismiinfo kajastamine taotleja poolt jätkub, mistõttu toetuse
taotlejalt tagasiküsimine ka osaliselt ei ole põhjendatud.
2. Uue taotlusvooru korraldamise arutelu
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate projektitoetuste eelarvest. Kuna hiljuti on loobunud toetuse saanud
suuremahuliste projektide elluviimisest kaks taotlejat, siis on tekkinud olukord, kus on võimalik
täiendava taotlusvooru avamiseks meede 1 „Kogukonnaalgatused ja koostöö“ raames. Ajakava
saab olema küll pingeline ja taotleja peaks alustama projekti elluviimist omal riskil kohe peale
PRIA-le taotluse esitamist ehk siis enne lõpliku otsuse saamist PRIA-lt. Kõigi projektide
elluviimise tähtajaks on 31.12.2014.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel: (8 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, Maido Ruusmann ja Aivar Uibu ei
osalenud hääletamisel)
Otsustati: kuulutada välja lisataotlusvoor meede 1 „Kogukonnaalgatused ja koostöö“ raames
lähtudes 2014. a rakenduskavast. Taotlusvoor on avatud 4.–5. november 2014.
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tõi välja vajaduse mõelda ennetavalt ka olukorrale, kus kasutamata vahendeid lisandub
enne perioodi lõppu veelgi. Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu oma projektina on
arutluse all olnud projektiidee ajalehe Postimees vahel ilmuvast ajakirjast, mis tutvustab
Valgamaad ja lähenevat talvehooaega läbi lugude.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: tegeleda antud projektiideega edasi.
3. Turismikaartide projekti arutelu
Kuulati: Inga Kalvisti ettekannet.
I. Kalvist andis ülevaate Via Hanseatica projekti raames ettevalmistusfaasis olevate turismiinfo
kaartidest ja nende planeeritavatest asukohtadest. Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
üldkoosoleku poolt heakskiidetud projekti „Valgamaa turismikaartide paigaldamine“ raames on
ette nähtud kuni viie turismikaardi paigaldus. Mõistlik on kasutada sama kaardipõhja, mis on
Via Hanseatica projektis.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Kaartide võimaliku asukoha osas tehti järgmised ettepanekud: Ala pood, Lüllemäe nelja tee rist,
Pikasilla tankla ja Paju lahingu mälestusmärk.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja tegevmeeskonna poolt alustada läbirääkimisi ja
ettevalmistustöid kaartide paigaldamise osas.
4. Hankekorra arutelu ja kinnitamine
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum tutvustas mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu hankekorra eelnõud.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel: (8 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, Rain Ruusa ja Aivar Uibu ei osalenud
hääletamisel)
Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu hankekord.

5. Muud küsimused
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis teada, et Tõrva Linnavalitsus on esitanud mittetulundusühing Valgamaa
Partnerluskogu juhatusele liikmeskonnast välja astumise avalduse.
Vastavalt põllumajandusministri määruse „Kohaliku tegevusgrupiga halduslepingu sõlmimise
taotlemise ja taotluse menetlemise kord, nõuded kohaliku tegevusgrupi kohta ning Leadermeetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse
taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“ § 4 kohaselt peab Leader tegevusgruppi
kuulumiseks liikmeskonnas olema kohalik omavalitsus ja vähemalt üks sama omavalitsusüksuse
piirkonda kuuluv äriühing või FIE ning vähemalt üks mittetulundusühing või sihtasutus.
Valgamaa Partnerluskogu liikmeskonda Tõrva linnas kuuluvad: Tõrva Linnavalitsus, Aabenest
OÜ, Spordiklubi Viraaž, Mittetulundusühing Vanamõisa, Mittetulundusühing Tõrva Spordiselts,
Mittetulundusühing Eesti Meeste Terviseagentuur.
Hääletamisel: (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, Rain Ruusa, Maido Ruusmann ja Aivar
Uibu ei osalenud hääletamisel)
Otsustati: arvata mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu liikmeskonnast välja Tõrva
Linnavalitsus, Aabenest OÜ, Spordiklubi Viraaž, Mittetulundusühing Vanamõisa,
Mittetulundusühing Tõrva Spordiselts, Mittetulundusühing Eesti Meeste Terviseagentuur.
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum tutvustas Mittetulundusühing Segakoor U-Tuur poolt mittetulundusühing
Valgamaa Partnerluskogule esitatud liikmeksastumise avaldust.
Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, Rain Ruusa ja Aivar Uibu ei osalenud
hääletamisel)
Otsustati:
võtta
vastu
mittetulundusühing
Valgamaa
Partnerluskogu
liikmeks
Mittetulundusühing Segakoor U-Tuur (registrikood 80319431).
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask palus juhatuse liikmetel üle vaadata uue perioodi strateegia lisas toodud olemasolevate
teenuste tabeli ja vajadusel seda omaltpoolt täiendada.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja juhatuse liikmed täiendavad vajadusel oma
piirkonna osas toodud andmeid.
Kuulati: Maido Ruusmanni ettekannet.
M. Ruusmann rääkis, et SA Tõrva-Helme Turismile on eraldatud LEADER meetmest toetus
projekti Mulgi-Valgamaa kontseptsiooni rakendamise jaoks. Nimetatud projekti tegevuste
elluviimise aeg lõpeb 31.10.2014. Kuivõrd projekti algatamise ja tänase realiseerimise vahel on
suhteliselt pikk aeg, siis on toimunud mõned turusituatsiooni muutused, mis nõuavad
parandusi/kohendamist ka tegevustes ja nende mahtudes.
Varasemalt planeeritud ja kinnitatud tegevusteks on projektis perspektiivse ürituste kava
koostamine, reklaammaterjali koostamine piirkonna kohta ja kolme seminarümarlaua
korraldamine.
Tänaseks on selge, et põhjendatud ei ole kolme ümarlaua korraldamine nii lühikese perioodi
jooksul, samuti ei ole adekvaatne stiiliraamatu koostamine ja trükk hetkel olemasoleva info
baasil. Samas on tekkinud reaalne vajadus reklaammaterjalile piirkonda tutvustava turismikaardi
näol, mida planeeritakse valmistada nii Eesti kui inglise keelsena tiraažiga 3000 tk. Samuti on
väga oluline ette valmistada Mulgi-Valgamaa videonäo kujundamiseks valmistatava
videotutvustuse sisu ja timeline.

M. Ruusmann palus aktsepteerida tegevuste siseseid muudatusi, kus stiiliraamatu asemel
valmistatakse Mulgi- Valgamaa turismikaart ning lühikese videotutvustuse asemel valmib
videoklippide stsenaarium ja loetelu nende valmistamiseks kuluvate paikade, võimalike
näitlejate ja tehnilise varustuse kohta. Samuti palus M. Ruusmann eelarves aktsepteerida
muudatust, kus ühe ümarlaua ära jäämisest tulenev 1000 eurot suunatakse reklaammaterjali
koostamiseks, millega selle kulurea suuruseks jääks 5000 eurot.
Projekti eesmärk ja kogukulu ei muutu.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel: (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, Rain Ruusa, Maido Ruusmann ja Aivar
Uibu ei osalenud hääletamisel)
Otsustati: kinnitada nimetatud muudatused, kui piirkonna mõistes olulised tegevused ning
mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu jaoks endiselt abikõlblikud ja sihipärased
tegevused.

(allkirjastatud digitaalselt)
Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Aili Keldo
Koosoleku protokollija

