Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
Õru

03. aprill 2013 nr 3

Koosolek algas kell 9.30 ja lõppes kell 13.30.
Osalesid:

Puudusid:
Kutsutud:
Koosolekut juhatas:
Koosolekut protokollis:

juhatuse liikmed Terje Korss, Marek Mekk, Kaja Papagoi, Kaido
Purason, Kairi Rebane, Monika Rogenbaum, Maido Ruusmann,
Aivar Uibu, Indrek Valner, Kati Velner.
Annika Jaansoo, Rain Ruusa.
tegevmeeskonna liikmed Tiina Ivask, Inga Kalvist, Aili Keldo,
Aile Viks.
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. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
2. Meetme „Noorte algatused ja koostöö“ projektikonkursi „Noor Valgamaa“ taotluste arutelu ja
kinnitamine
3. Trustwell Catering OÜ projekti muudatustaotlus
4. Valgamaa Partnerluskogu poolt esitatud taotluste hindamiskriteeriumid
5. Majandusaasta aruande arutelu
6. Koostööprojekti „Elu kahe maailma piiril“ arutelu
7. Valgamaa Partnerluskogu projektitaotluste „Valgamaa külade osalemine X Maapäeval
Saaremaal“ ja „ Valgamaalt Maamessile“ taotluste kinnitamine
8. Lüllemäe Rahvaõpistu rahvusvahelise koostööprojekti arutelu
9. Noortega tegelejate suvekooli projekti arutelu
10. Kogukondade arendusprojekti idee arutelu
11. Partnerluskogu ettevõtlusprojekti arutelu vajadused/võimalused
12. Üldkoosoleku ettevalmistus
13. Muud küsimused
1. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum tegi ettepaneku 22.02.2013 toimunud juhatuse koosoleku protokolli nr 2
kinnitamiseks.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada juhatuse 22.02.2013 koosoleku protokoll nr 2.
2.
Meetme „Noorte algatused ja koostöö“ projektikonkursi „Noor Valgamaa“
projektitoetuse taotluste arutelu ja kinnitamine
Kuulati: Aile Viksi ettekannet.
A. Viks andis ülevaate meetme 2 „Noorte algatused ja koostöö“ projektikonkursi „Noor
Valgamaa“ taotlemise ja hindamise protsessist.
Meede 2 "Noorte algatused ja koostöö" tegevus 2 "Noor Valgamaa" (noorte tegevusvõimaluste
arendamine) taotlusvoor oli avatud 29.01.2013-19.02.2013.
Kokku laekus 21 projektitaotluse avaldust, millest üks ei vastanud kulude abikõlblikkuse nõuetele
ja ei läinud seetõttu hindamisele. Hindamisrühma töökoosolek projektitaotluste hindamiseks
toimus 11. märtsil 2013.

Juhatusele on edastatud e-posti teel hindamiskoosoleku protokoll 15.03.2013 ja otsuste eelnõud
27.03.2013.
Toimus vastavasisuline arutelu.
M. Rogenbaum pani iga projektitoetuse taotluse eraldi hääletusele.
Otsustati: Vastavalt hääletustulemustele otsustas
kinnitamine/kinnitamata jätmine järgmiselt:
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-
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-
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3. Trustwell Catering OÜ projekti muudatustaotlus
Kuulati: Inga Kalvisti ettekannet.
I. Kalvist tutvustas saabunud muudatustaotlust. Trustwell Catering OÜ soovib muuta projekti
"Toitlustamisteenuse osutamine Otepääl" investeeringuid järgnevalt: mikrolaineahi ja
jääjoogimasin asendatakse külmtööpinnaga. Muudatusega seoses väheneb projekti eelarve 17,82
euro võrra.
Põhjendused muudatusele:
- algselt ei osatud külmtööpinna vajadust ette näha;
- seade aitab efektiivsemalt järgida toiduhügieeni ja toidu säilitamisnõudeid;
- seade aitab tõsta klienditeeninduse kiirust ja kvaliteeti;
Mikrolaineahi on juba soetatud omavahendite arvel. Jääjoogimasinat saab käigus hoida pigem
hooajati, samal ajal kui külmtööpind on kasutusel igapäevaselt.
Uus pakkumine on võetud OÜ-lt Kohv on Kunst.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: anda luba Trustwell Catering OÜ projekti "Toitlustamisteenuse osutamine Otepääl"
muudatusteks ja sellekohase taotluse esitamiseks PRIA-le.
4. Valgamaa Partnerluskogu poolt esitatud taotluste hindamiskriteeriumid
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask esitas ettepaneku hindamiskriteeriumite osas, mille kohaselt rakendatakse alates
01.01.2013 mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu poolt algatatud projektide hindamisel
strateegias toodud kriteeriumeid võrdsete osakaaludega.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).

Otsustati: alates 01.01.2013 mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu poolt algatatud
projektide hindamisel jälgida strateegias toodud kriteeriumeid võrdsete osakaaludega.
5. Majandusaasta aruande arutelu
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate 2012. aasta tegevusaruandest ja majandusaasta aruande kinnitamisele
eelnevast protsessist. Samuti teavitas ta sellest, et audiitori tasu tõusnud. Sellest tulenevalt on
ettepanek
küsida audiitorfirmadelt hinnapakkumused mittetulundusühing Valgamaa
Partnerluskogu tulude- kulude auditeerimiseks, mille alusel esitada sügisesele üldkoosolekule
ettepanek audiitori kinnitamiseks.
Toimus arutelu.
Otsustati:
1. Võtta informatsioon teadmiseks.
2. Sügiseseks üldkoosolekuks küsida audiitorfirmadelt võrreldavad hinnapakkumused Leadermääruses sätestatud osas tulude-kulude auditeerimiseks mittetulundusühing Valgamaa
Partnerluskogus.
6. Koostööprojekti „Elu kahe maailma piiril“ arutelu
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate projekti
ettevalmistamise käigust ja planeeritavast eelarvest.
Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonda tuleb neli National Geographicust
tuntud kollast raami järgmistesse kohtadesse: Barclay de Tolly, Otepää kirik ja Linnamägi,
Sangaste loss, Karula Rahvuspark. Projekti kavandamisel oli planeeritud Valgamaale kaks suurt
(4,3x3m) ning kaks väikest (2,14x1,5m) raami. Kõik paigad on avaldanud soovi püstitada suur
raam. 9. aprillil toimub projekti üldkomisjoni koosolek, kus vaadatakse raami suuruse sobivust
igasse asukohta. Juhul kui Valgamaal otsustatakse püstitada neli suurt raami, suurendab see
eelarvet. Antud eelarves on arvestatud ka sponsortoetusega orineteeruvalt 1000 eurot. T. Ivask
küsis, kas oleks võimalik esialgu planeerida toetusosa suurendamist 3500 euro võrra. Kindlasti
tegeletakse ka sponsorrahade otsimisega ning kui vajalik summa saadakse sealt, siis pole vajadust
Leader-toetust projekti rakendades kasutada.
20. juuniks on planeeritud projekti avaüritus Tartus. Avamine toimub Tartus Raekoja platsil ning
seejärel toimub seminar loomemajanduskeskuses, kuhu on oodatud nii kogukondade esindajad kui
välisajakirjanikud. Järgmisel päeval toimub väljasõit ajakirjanikele, et tutvustada üht tekkinud
turismimarsruuti. National Geographic Eesti ajakirjas ilmub 4 temaatilist lugu. Esimeseks
teemaks, mis ilmub juulikuu numbris, on loodus. Igalt piirkonnalt oodatakse märksõnu, mida võiks
kajastada loodusteemat nende tegevuspiirkonnas. Juhatuses pakuti välja järgnevad kohad, teemad:
Karula rahvuspark, Koiva jõgi, Võrtsjärve, Valgjärv, Sangaste lossipark, Harimägi. Lisaks on
ettenähtud üks lühilugu iga piirkonna kohta.
Kollane raam tuleb lisaks ka Valga linna, kes kannab ise projektiga seotud kulud.
Ettepanek: Esitada üldkogule ettepanek kinnitada projekti maksumuseks 28 500 eurot.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati:
1. Võtta informatsioon teadmiseks.
2. Esitada üldkogule ettepanek kinnitada projekti maksumuseks 28 500 eurot.
7. Valgamaa Partnerluskogu projektitaotluste „Valgamaa külade osalemine X Maapäeval
Saaremaal“ ja „ Valgamaalt Maamessile“ taotluste kinnitamine
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu poolt algatatud projektidest
„Valgamaa külade esindajate osalemine X Maapäeval Saaremaal“ ja „Valgamaalt Maamessil“, mis
on kinnituse saanud 16.10.2012 üldkogu poolt.
Meede 1 Kogukonnaalgatused ja koostöö, tegevus 3 Piirkonna mainet ja atraktiivust tõstvate
projektide ja meetme eesmärke toetavate tegevuspiirkonda hõlmavate projektide rakendamine

projekt „Valgamaa külade esindajate osalemine X Maapäeval Saaremaal“. MAAPÄEVA ehk
külade parlamendi eesmärgiks on koondada oma liikmed, maakondade külade esindajad,
koostööpartnerid ja võimuorganid ühistesse mõttetalgutesse maaelu arendamise teemal.
Maapäevade kandvaks ideeks on anda külaliikumisele selged suunad, püstitada reaalseid
ülesandeid, leida lahendusteid, teha ettepanekuid riigikogule, ministeeriumidele, omavalitsustele.
Maapäev toimub 9.-11.08.2013, Saaremaal. Projekti taotletav toetussumma on 1260 eurot ja see
hõlmab Valgamaa 20 külaeestvedaja bussitransporti Maapäevale sõiduks.
Meede 3 Ettevõtete areng ja koostöö, tegevus 3 „Ettevõtluse tugisüsteemi ja rahvusvaheliste
ühisturustusprojektide edendamine“ projekt „Valgamaalt Maamessil“. Projekti eesmärgiks on
Valgamaa turismi- ja ettevõtluskeskkonna ja Valgamaa ettevõtjate tutvustamine Maamessil 2013
(18.04.-20.04.2013). Projekti taotletav toetussumma on 1485 eurot ja see sisalduvad osaliselt
messiboksi rendikulud ja väiketarvikud messiboksi sisustamiseks.
Projektid läbisid hindamise hindamiskomisjoni poolt ajavahemikul 01.03.2013 – 08.03.2013.
Hindamiskomisjoni koosseis
Hindaja nimi
Organisatsioon
Georg
OÜ Taagepera Loss
Gorbatenko
Ene Kaas
Lüllemäe Rahvaõpistu
Kaido Tamberg Sangaste Vallavalitsus

MTÜ
Valgamaa
Partnerlus
kogu
1

2

MTÜ
Valgamaa
Partnerlus
kogu

Meede
3
Ettevõtete Valgamaalt
areng
ja Maamessil
koostöö

Kokku

Valgamaa külade
esindajate
osalemine
X 1260,00
Maapäeval
Saaremaal

Kvaliteet

Meede
1
Kogukonna
algatused
ja koostöö

Uuendus-likkus

Taotluse nimi

Kaasavus

Meede

Jätku-suutlikkus

Taotletav
summa,€

Mõju piirkonnale

Hindamistulemused:
Taotleja
nimi

0,67 0,73 0,80 0,47 0,73 3,40

1485,00
0,60 0,60 0,60 0,53 0,73 3,07

Mõlemad taotlused vastasid mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu 2013. aasta
rakenduskavas toodud nõuetele ja ületasid kehtestatud miinimumlävendi.
13.03.2013 esitati eeltoodud projektitaotlused PRIA-sse, kus aga selgus, et projektid vajavad veel
täiendavat kinnitust mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu juhatuse poolt.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati:
1. Kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu Meede 1 Kogukonnaalgatused ja
koostöö, tegevus 3 Piirkonna mainet ja atraktiivust tõstvate projektide ja meetme eesmärke
toetavate tegevuspiirkonda hõlmavate projektide rakendamine
projektitoetuse taotlus
„Valgamaa külade esindajate osalemine X Maapäeval Saaremaal“, taotletava
toetussummaga 1260 eurot.

2. Kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu Meede 3 Ettevõtete areng ja koostöö,
tegevus 3 Ettevõtluse tugisüsteemi ja rahvusvaheliste ühisturustusprojektide edendamine
projektitoetuse taotlus „Valgamaalt Maamessil“, taotletava toetussummaga 1485 eurot.
8. Lüllemäe Rahvaõpistu rahvusvahelise koostööprojekti arutelu
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate esitatud projektikirjeldusest. Koostööprojekti algatajaks ja vedajaks on
Lüllemäe Rahvaõpistu, taotlejaks mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Projekt on suunatud ühele piirkonnale.
Ettepanek: Projektiidee autoril analüüsida enne järgmist juhatuse koosolekut ja üldkoosolekule
esitamist põhjalikult projektikavandi eelarvet, et oleks tagatud projekti elluviimiseks vajalik
finantsvõimekus.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: Projektiidee autori tehtud parandused vaadata läbi järgmisel juhatuse koosolekul ja
otsustada siis projektiidee esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks.
9. Noortega tegelejate suvekooli projekti arutelu
Kuulati: Aile Viksi ettekannet.
A. Viks andis ülevaate mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu poolt meede 2 Noorte
algatused ja koostöö, tegevus 3 Noorsootöö võrgustiku laiendamine, nõustamine ja koolitamine
raames esitatavast projektist „Noortega tegelejate suveseminar“.
Projekti eesmärgiks on laiendada Valgamaa mitteformaalse ja formaalse õppe läbiviijate
omavahelist koostööd.
Projekti raames korraldatakse 2-päevane seminar, kuhu oodatakse mitteformaalse õppega
(noorsootöötajad, kultuuritöötajad, aktiivsed noored, MTÜ-de esindajad) ja formaalse õppega
(huvijuhid, karjäärikoordinaatorid) tegelejaid. Seminaril tutvutakse, räägitakse erinevate osapoolte
tegemistest ning arutatakse noorte huvitegevusega seotud teemasid. Väga suureks probleemiks on
noorte kaasamine tegevustesse, mis toimuvad õppetöö ajal. Samas on ka noortele väljaspool
kooliõpet oluline osaleda enesearengu huvides.
Projekti üldmaksumus on 1350 eurot ja taotletav toetussumma 1215 eurot.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: Heaks kiita mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu meede 2 „Noorte algatused ja
koostöö“ tegevus 3 „Noorsootöö võrgustiku laiendamine, nõustamine ja koolitamine“
projektitoetuse taotlus „Noortega tegelejate suveseminar“ taotletava toetussummaga 1215 eurot
ja edastada see hindamiskomisjonile hindamiseks.
10. Kogukondade arendusporjekti idee arutelu
Kuulati: Aili Keldo ettekannet.
A. Keldo andis ülevaate kavandatava projektiidee osas.
Eesmärk: Valgamaal on toimiv kogukondade võrgustik, kes teevad koostööd, tutvustavad
kogemusi ja panustavad meeleldi ülemaakondlike arendusprojektide algatamisse.
Valgamaa juhtivate arendusorganisatsioonide , SA Valgamaa Arenguagentuur ja
mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu vahel on hea koostöö kogukondade arendamisel.
Tegevused: SA Valgamaa Arenguagentuur ja mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu on
senini tegelenud arendustegevusega kogukondades. Projekti raames panustataksegi koos
kodanikuühenduste nädala korraldamisse Valgamaal.
Selle nädala raames on Valgamaa Partnerluskogu enda kanda võtnud külade avatud uste päeva
läbiviimise 28. novembril 2013, kus kogukondade esindajad ja koostööpartnerid saavad tutvuda
meie oma maakonna edunäidete ja heade praktikatega. Selle vajaduse on tinginud ka asjaolu, et
seni me oleme käinud küll ääretult positiivset tagasisidet pälvinud õppereisidel teistes
maakondades, aga oma maakonna külade tegevustest teatakse siiski vähe. Selle päeva
ettevalmistamiseks lepitakse kokku vastuvõtvate kogukondadega, kes on nõus oma tegevust ja

elluviidud edukaid projekte tutvustama. Et hoida kokku aega, siis keskendume põhiliselt ühele
piirkonnale. Eeldatavasti on selleks seekord Karula-Taheva-Tõlliste-Sangaste piirkond. Täpsemalt
selguvad vastuvõtvad kogukonnad sügiseks. Ühe päevaga on reaalne külastada 6-8 kogukonda.
Siis jõuab peale ringsõitu teha ka ühise väikese mõttekoja, mida sellest päevast kogeti ja millised
on mõtted, millele edaspidi peaks oma tegevuses keskenduma.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: Kiita heaks mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
meede 1
„Kogukonnaalgatused ja koostöö“ tegevus 3 „Piirkonna mainet ja atraktiivust tõstvate projektide
ja meetme eesmärke toetavate tegevuspiirkonda hõlmavate projektide rakendamine“
projektitoetuse taotluse idee „Valgamaa külade avatud uste päev“ ja peale projektitaotluse
dokumentide koostamist edastada see hindamiskomisjonile hindamiseks.
11. Partnerluskogu ettevõtlusprojekti arutelu vajadused/võimalused
Kuulati Tiina ettekannet.
T. Ivask tõstatas arutelu, millises valdkonnas oleks valmidus ja vajadus partnerluskogu poolt
ettevõtlusprojekti algatamiseks.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Ettepanek: Võtta üheks teemaks turism ning tegeleda aktiivselt tootearenduse ja võrgustiku
arendamisega. Projekti kavandamisel rääkida läbi SA Valgamaa Arenguagentuuri
turismiinfokeskustega.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
12. Üldkoosoleku ettevalmistus
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate eelseisva mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu üldkoosoleku
päevakorra kavandist.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati:
1.
Võtta informatsioon teadmiseks.
2.
Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 30. aprillil 2013
algusega kell 10.00 Valga Kutseõppekeskuses. Sellele eelnevalt toimub juhatuse koosolek 22.
aprillil algusega kell 9.30 Laatre teetoas.
13. Muud küsimused
13.1 Laekunud avaldused
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas Mittetulundusühing ELK poolt mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogule
laekunud avaldust liikmestaatusest väljaarvamise kohta.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: arvata välja alates 01.05.2013 mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
liikmeskonnast Mittetulundusühing ELK (registrikood 80144262).
13.2 Ettevõtluskonsultandi lepingu muutmine
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis teada, et ettevõtluskonsultant Inga Kalvist töötab meil töölepingu alusel. Alates
01.04. 2013 soovib Inga Kalvisti jätkata oma ülesannete täitmist käsunduslepingu alusel.
Käsundusleping sõlmitakse OÜ-ga Terrabi.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: Sõlmida alates 01.04.2013 ettevõtlusmeetme konsultandi ülesannete täitmiseks
käsundusleping OÜ-ga Terrabi.
13.3 Projektitaotluse tähtaja ennistamine
Kuulati: Inga Kalvisti ettekannet.

I. Kalvist tutvustas meetme „Ettevõtluse areng ja koostöö“ tegevuse 1 „Tugev tegija“ taotleja
Piirimart OÜ avaldust taotluse tähtaja ennistamiseks.
Piirimart OÜ projektitoetuse taotlus laekus Valgamaa Partnerluskogule taotlusvooru
lõppkuupäevale järgneval päeval 22.03.2013. Taotlusele olid lisatud nõutavad dokumendid.
Taotlus laekus hilisemal kuupäeval tehniliste põhjuste tõttu.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: ennistada Piirimart OÜ projektitoetuse taotluse tähtaeg.

Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

Aili Keldo
Koosoleku protokollija

