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Laatre
Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 13.00.
Osalesid:

Puudusid:
Kutsutud:

Koosolekut juhatas:
Koosolekut protokollis:

juhatuse liikmed Terje Korss, Marek Mekk, Kaja Papagoi, Monika
Rogenbaum, Rain Ruusa, Maido Ruusmann, Indrek Valner,
Kati Velner.
Annika Jaansoo, Kaido Purason, Kairi Rebane, Aivar Uibu.
tegevmeeskonna liikmed Tiina Ivask, Inga Kalvist, Aili Keldo,
Aile Viks ja esimese päevakorrapunkti arutelule Viljandi vallavanem
Ene Saar.
Monika Rogenbaum.
Aili Keldo.

M. Rogenbaum tegi ettepaneku koosoleku päevakorra kinnitamiseks.
Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada juhatuse koosoleku
päevakord:
1. Viljandimaa osalemine Mardilaadal Helsingis;
2. Partnerluskogu projektide arutelu;
3. Strateegia arutelu;
4. Muud küsimused;
5. Puufestivali toimumiskoha valik.
1. Viljandimaa osalemine Mardilaadal Helsingis
Kuulati: Ene Saare ettekannet.
E. Saar andis ülevaate Valgamaa ja Viljandimaa võimalikust ühisest osalemisest Mardilaadal.
Eelarve kokku on umbes 50 000 eurot. Valgamaa Omavalitsuste Liit on teatanud, et neil on teised
prioriteedid ja ei panusta osalemisse. Ettepanek on kaaluda võimalust osaleda LEADER-toetuste
kaasabil. Valgamaale pakutakse 3–5 messiboksi, suurusega 2x2m. Kultuuriprogrammis on võimalus
esineda Valgamaa kultuurigruppidel. Valgamaa Partnerluskogu ülesandeks jääks Valgamaa
osalejate transpordi, majutuse, toitlustuse ja boksi rendi kulude katmise korraldamine. Lisaks tuleks
panustada kuni 2000 eurot üldisteks korralduskuludeks. Ühes boksis saab osaleda mitu ettevõtjat.
Kuna tegemist on jõulueelse ajaga, siis on väga nõutud käsitöötooted, toidukaup.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja arutada partnerluskogu osalemist järgmise päevakorra
punkti juures ja kaaluda erinevates projektis osalemist kogumis.
2. Partnerluskogu projektide arutelu
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate võimalikest mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu poolt
algatatavatest projektiideedest, mille töösse võtmiseks on vajalik ka üldkogu heakskiit.
2.1 Allhankemess Alikankinta 2014
Osalemine ja äriseminari korraldamine septembris 2014. Hetkel on osalemissoovi avaldanud kolm
Valga linnas tegutsevat ettevõtet: Biltex AS, Moodul AS, Ferrum AS. Messi külastamisega seotud

esialgsed kulud viie inimese kohta (kolm ettevõtjat + välisinvestor + maakondlik
investorteenindaja) on 1536 eurot (307,2 eurot inimese kohta). Äriseminari korraldamisega seotud
kulud on 700 eurot maakonna kohta. Lõplik eelarve selgub aprilli lõpuks.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: võtta esialgne informatsioon teadmiseks ning küsida täpsemat teavet osalevate ettevõtete
kohta ning küsida ka, kas potentsiaalseid huvilisi oleks rohkem.
2.2 Projekti ”Elu kahe maailma piiril” raames püstitatud kollaste raamide võrgustike töö käivitamine
teenuste arendamiseks.
Toimuks koolitusprogramm koos õppereisiga.
Toimus vastavasisuline arutelu. Eesmärk on muuta kollased raamid atraktiivseks. Vaja on
eestvedajaid, kes selle teemaga pidevalt kohapeal tegeleksid ja ettevõtjate omavahelist koostööd
toetaksid. Kohaliku võrgustiku hea näide on Sangaste Rukkiküla. Ettepanek: korraldada õppereis
piirkonda, kus on hästi välja töötatud kohapealsed turismipaketid. Võimalikuks sihtkohaks võiks
olla Norra, kus Tõrva linnal on head koostöösuhted ühe linnaga.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: tegeleda projektiideega edasi ning koostada eelarve.
2.3 Koolitused kogukondadele kohalikes seltsimajades
Jätkuprojekt hetkel käimasolevale projektile ”Kogukonnaeestvedajate koolitus ja õppereis”, kuna
huvi koolituste vastu on suur ja selline ettevõtmine aitab oluliselt tugevdada maakonna
kogukonnavõrgustikku. Orienteeruv eelarve on kuni 5 000 eurot.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: tegeleda projektiideega edasi.
2.4 Noortega tegelejate suvekool
Kahepäevane koolitus, millest võtavad osa nii noorsootöötajad, huvijuhid kui ka
karjäärikoordinaatorid. Oluline on arendada suhteid kooli ja mitteformaalse noorsootöö vahel.
Eelarve 1300 eurot. Osalejaid 30.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: töötada projektiideega edasi.
2.5 Koolilõpetajate tunnustuspäev
Suvel korraldatakse aktiivsetele noortele päev, kus veedetakse aktiivselt aega, kutsutakse lektor ja
lõpus tunnustatakse koolilõpetajaid, kes on panustanud mitteformaalsesse tegevusse. Osalejaid 25.
Eelarve 780 eurot.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: töötada projektiideega edasi.
2.6 Kahepäevane koolitus aktiivsete noorte kaasamiseks
Noorte motivatsiooni tõstev koolitus oktoobris. Osalejaid 30. Eelarve 1300 eurot.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: töötada projektiideega edasi.
2.7 Valgamaa ettevõtjate osalemine koos Viljanimaa esindajatega Helsingi Mardilaadal
Eelarve kuni 6800 eurot. Toimus vastavasisuline arutelu tuginedes koosoleku esimeses
päevakorrapunktis saadud informatsioonile ja ettevõtjate tagasisidele.
Otsustati: mitte osaleda Mardilaadal.
3. Strateegia arutelu
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate 13.02.2014 Valgas toimunud töörühmade tulemustest, kus arutluse all olid
hindamiskriteeriumid ning kaasamine ja toetavad tegevused.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
4. Muud küsimused
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum tutvustas Toretto OÜ poolt mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogule esitatud
liikmeksastumise avaldust.
Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: võtta vastu mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu liikmeks Toretto OÜ
(registrikood 12123802).
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum tutvustas osaühing ESNO Otepää
poolt mittetulundusühing Valgamaa
Partnerluskogule esitatud liikmeksastumise avaldust.
Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: võtta vastu mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu liikmeks osaühing ESNO
Otepää (registrikood 10695552).
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum tutvustas mittetulundusühing Kiisatamme Kultuuritalu poolt mittetulundusühing
Valgamaa Partnerluskogule esitatud liikmeksastumise avaldust.
Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: võtta vastu mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu liikmeks mittetulundusühing
Kiisatamme Kultuuritalu (registrikood 80323303).
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas MTÜ Pritsumehe Marid poolt mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogule
esitatud liikmeksastumise avaldust.
Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: võtta vastu mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu liikmeks MTÜ Pritsumehe
Marid (registrikood 80347551).
5. Puufestivali toimumiskoha valik.
Maido Ruusmann ja Kati Velner lahkusid taandasid end antud päevakorrapunkti arutelult ning
lahkusid koosolekult, kuna nad on seotud puufestivali asukoha ettepanekute esitajatega.
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu poolt läbiviidava projekti
„Puidulõhnad Valgamaal“ raames korraldatava puufestivali läbiviimise kohta esitatud sooviavaldusi.
Laekus neli avaldust järgmistelt organisatsioonidelt:
1) Hummuli Vallavalitsus;
2) SA Otepää Turism ja Otepää Kultuurikeskus;
3) Tõrva Linnavalitsus;
4) Sangaste Vallavalitsus.
Toimus arutelu, kus kaaluti läbi võimalike toimumiskohtade plussid ja miinused.
Monika Rogenbaum pani pani laekunud avaldused hääletusele.
Hääletamisel sai:
1) Hummuli Vallavalitsus 1 poolthäält;
2) SA Otepää Turism ja Otepää Kultuurikeskus 0 poolthäält;
3) Tõrva Linnavalitsus 5 poolthäält;
4) Sangaste Vallavalitsus 0 poolthäält.

Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu poolt läbiviidava projekti
„Puidulõhnad Valgamaal“ raames korraldatava puufestivali läbiviimise kohaks Tõrva linn.

(allkirjastatud digitaalselt)
Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Aili Keldo
Koosoleku protokollija

