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Koosolek algas kell 9.45 ja lõppes kell 12.00.
Osalesid:
Puudusid:
Kutsutud:
Koosolekut juhatas:
Koosolekut protokollis:

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

M. Rogenbaum tegi ettepaneku koosoleku päevakorra kinnitamiseks.
Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada juhatuse koosoleku päevakord:
1. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
2. Liikmeskond, avaldused
3. Osaühing Lakiro taotluse otsuse arutelu
4. Järgmise programmperioodi kavandamine riiklikul tasandil
5. Strateegia rakendamise seire arutelu
6. Uute projektide algatamise arutelu
7. Muud küsimused.
1. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum tegi ettepaneku 17.01.2013 toimunud juhatuse koosoleku protokolli nr 1
kinnitamiseks.
Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada juhatuse 17.01.2013 koosoleku protokoll nr 1.
2. Liikmeskond, avaldused
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum tutvustas Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur poolt mittetulundusühing Valgamaa
Partnerluskogule esitatud liikmeksastumise avaldust.
Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: võtta vastu mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu liikmeks Sihtasutus Valgamaa
Arenguagentuur (registrikood 90001227).
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum tutvustas Nõuni Purjeklubi poolt mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogule
esitatud liikmeksastumise avaldust.
Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: võtta vastu mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu liikmeks Nõuni Purjeklubi
(registrikood 80329139).
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum tutvustas Mittetulundusühing Meegaste poolt mittetulundusühing Valgamaa

Partnerluskogule laekunud avaldust liikmestaatusest väljaarvamise kohta.
Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: arvata välja mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
Mittetulundusühing Meegaste (registrikood 80237265).

liikmeskonnast

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum tutvustas Erivajadustega Laste Tugikeskus Sinilill poolt mittetulundusühing
Valgamaa Partnerluskogule laekunud avaldust liikmestaatusest väljaarvamise kohta.
Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: arvata välja mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu liikmeskonnast Erivajadustega
Laste Tugikeskus Sinilill (registrikood 80012951).
3. Osaühing Lakiro taotluse otsuse arutelu
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum tutvustas mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu otsuse eelnõu osaühing
Lakiro projektitaotluse kinnitamisest keeldumise kohta.
OÜ Lakiro projektitaotlus on esitatud mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu meetme 3
„Ettevõtete areng ja koostöö“ projektikonkursile „Tugev Tegija“ 05.03.2012.
7.02.2013 toimunud hindamiskoosolekul hindas mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
ettevõtlusmeetme hindamiskomisjon OÜ Lakiro projektitoetuse taotlust „Niiduk Toro“.
Hindamise tulemusena sai projekt koondhindeks 1,39. Vastavalt projektikonkursi “Tugev
Tegija” taotlemise korrale tunnistatakse vastavaks projektitoetuse taotlus, kui see on saanud
vähemalt 55% maksimumpunktidest ehk hinde 2,2.
Eeltoodut arvestades on eelnõus toodud otsus järgmine:
1. Tunnistada OÜ Lakiro poolt esitatud projektiidee toetuse saamiseks mittevastavaks lävendi
mitteületamise tõttu.
2. Jätta OÜ Lakiro projektitaotlus kinnitamata.
12. veebruaril 2013 edastas Monika Rogenbaum taotlejale info selle kohta, et OÜ Lakiro
projektitoetuse taotluse "Niiduk Toro" osas on otsuse arutelu planeeritud 22.02.2013 toimuval
juhatuse koosolekul, mis toimub Taheva Vallavalitsuse ruumides (Laanemetsa küla, Taheva vald,
Valga maakond) ja taotlejal on võimalik kasutada oma ärakuulamisõigust 22. veebruaril kell 10.15
samas kohas.
OÜ Lakiro kinnitas kirja kättesaamist, aga pakutud ärakuulamisõigust etteantud ajal ja kohas ei
kasutanud.
Koosoleku juhataja pani otsuse eelnõu hääletusele.
Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati:
1. Tunnistada OÜ Lakiro poolt esitatud projektiidee toetuse saamiseks mittevastavaks lävendi
mitteületamise tõttu.
2. Jätta OÜ Lakiro projektitaotlus kinnitamata.
4.
Järgmise programmperioodi kavandamine riiklikul tasandil
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate 12.02.2013 toimunud Leader infopäevast Jänedal, kus tutvustati järgmise
perioodi ettevalmistavate tegevuste üldist ajakava. Selle kohaselt peaksid valmima detsembriks
2013 tegevusgruppide strateegiate tööversioonid esimesteks konsultatsioonideks
Põllumajandusministeeriumiga. Konsultatsioonid kestavad 2014. aastal. 2015. aasta alguseks
valmivad siseriiklikud õigusaktid ja algab kohaliku tegevusgrupi toetuse taotluste vastuvõtmine.
2015. aasta teisel poolaastal toimub strateegiate heakskiitmine ning seejärel esitavad tegevusgrupid
2016. aasta rakenduskava PRIA-le. 2016.aasta esimesel poolaastal alustavad Leader tegevusgrupid
projektitoetuse taotluste vastuvõttu.

Leader Liit on esitanud pöördumise peaministrile, põllumajandusministrile, rahandusministrile,
sotsiaalministrile ja Riigikogu maaelukomisjoni esimehele, kinnitades, et Leader tegevusgrupid on
valmis rakendama uuel avaneval perioodil lisaks Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi
Leader rahastusele ka Euroopa Liidu teiste struktuurifondide meetmeid.
Põllumajandusministrile on MAK 2014-2020 ettevalmistusse kaasatud organisatsioonide poolt
tehtud ühispöördumine maaettevõtluse teemal, kus juhitakse tähelepanu ja tehakse omapoolsed
ettepanekud uue rahastusperioodi meetmete sisu väljatöötamise osas.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
5. Strateegia rakendamise seire arutelu
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas meetmete kaupa eelseisvat seireprotsessi ja strateegia tulemuste ja indikaatorite
tabelit.
Toimus vastavasisuline arutelu, kus tehti ettepanekuid seiretabeli täiendamise ja parandamise osas.
Tegevmeeskonna poolt täiendatakse ettepanekutele toetuvalt seire tulemuste ja indikaatorite tabelit.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
6. Uute projektide algatamise arutelu
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas Lüllemäe Rahvaõpistu pöördumist Valgamaa Partnerluskogu poole, kus Karula
valla külad soovivad osaleda koostööprojektis, milleks ettepanek on tulnud Soome külade
esindajate poolt. Koostööprojekti osapoolteks saavad olla ainult Leader tegevusgrupid. Projekti
raames toimuksid soome keele intensiivkursus ja õppereis Soome. Esialgne orienteeruv taotletav
toetussumma on 913 eurot.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Ettepanek: täpsustada projekti oodatavad tulemused rahvusvahelise koostöö osas ja laiendada
projekti sihtgruppi, kaasates naabervallad Taheva ja Tõlliste.
Otsustati: anda nõusolek projektiideega edasi tegelemiseks ja projektitaotluse kokkupanekuks.
T. Ivask tutvustas noortemeetme raames kavandatavat projektiideed noortejuhtide ühise suvekooli
korraldamiseks, millest võtavad osa huvijuhid, noorsootöötajad ja karjäärinõustajad. Prognoositav
osalejate arv 20-30.
Otsustati: anda nõusolek projektiideega edasi tegelemiseks ja projektitaotluse kokkupanekuks.
T. Ivask tutvustas noortemeetme raames kavandatavat projektiideed noorte ettevõtlikkuse
tõstmiseks, mille raames kavandatakse korraldada noori innustav seminar.
Ettepanek: seekord võiks olla seminari sihtgrupiks gümnaasiumite lõpuklasside ja
kutseõppekeskuse viimaste kursuste õpilased, kes on valmis kohe oma ideesid rakendama.
Otsustati: anda nõusolek projektiideega edasi tegelemiseks ja projektitaotluse kokkupanekuks.
7. Muud küsimused
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask, konsulteerinud Advokaadibürooga Varul AS, andis teada HMS-ist tulenevast kohustusest
projektitoetuste taotlejatele ärakuulamisõiguse kohaldamiseks. Selleks saadetakse peale
hindamiskoosoleku toimumist kõigile projektitoetuse taotlejatele välja hindamiskomisjoni poolt
antud hinded ja põhjendused sellele ning antakse võimalus esitada argumendid juhatusele enne
juhatuse koosolekut, millel tehakse lõplik otsus.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja HMS-ist tulenevat ärakuulamisõigust rakendatakse
sellisel kujul noortemeetme projektitoetuse taotluste puhul.
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask informeeris juhatust PRIA otsusest, mille kohaselt projektitoetuse taotluse nr

430010821770 alusel määratud toetus nõutakse taotlejalt tagasi valeandmete esitamise tõttu.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
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