Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
Hummuli
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Koosolek algas kell 9.30 ja lõppes kell 13.30.
Osalesid:

Puudusid:
Kutsutud:
Koosolekut juhatas:
Koosolekut protokollis:

juhatuse liikmed Annika Jaansoo, Terje Korss, Marek Mekk (ei
osalenud koosolekul 5. päevakorrapunkti arutluse ajal), Kaja
Papagoi, Kaido Purason, Monika Rogenbaum, Rain Ruusa, Maido
Ruusmann, Aivar Uibu, Indrek Valner, Kati Velner (alates
seitsmendast päevakorra punktist).
Kairi Rebane.
tegevmeeskonna liikmed Tiina Ivask, Inga Kalvist, Aili Keldo,
Aile Viks.
Monika Rogenbaum.
Aili Keldo.

Maido Ruusmann tegi ettepaneku lisada päevakorda punkt: Tõrva Spordiseltsi Väärt
elukeskkonna projekti muudatustaotluse arutelu.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: lisada päevakorda punkt: Tõrva Spordiseltsi Väärt elukeskkonna projekti
muudatustaotluse arutelu.
M. Rogenbaum tegi ettepaneku koosoleku päevakorra kinnitamiseks.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada juhatuse koosoleku
päevakord:
1. Noorte meetme projektide arutelu - õpilasmalev, haridusmess
2. Audiitori valimine käesoleva aasta tulude-kulude auditeerimiseks
3. Täiendused ettevõtlusmeetmete koodides
4. Raamatupidamise sise-eeskirja muudatuste arutelu
5. 2014. aasta rakenduskava arutelu
6. Strateegia uuendamine
7. Ülevaade toimunud ja tulevastest ettevõtmistest
1) Leader meetme vahehindamine
2) Leader infopäev Jänedal
3) Maamajanduse Infokeskuse korraldatav Soome õppereis
4) Partnerluskogu õppereis
5) Projekt „Elu kahe maailma piiril“ NG
6) Projekt „Puidu lõhnad Valgamaal“
7) Projekt „Mulgi kvaliteedimärgi väljatöötamine“
8) MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti
8. Tõrva Spordiseltsi Väärt elukeskkonna projekti muudatustaotluse arutelu.
9. Muud küsimused.
1. Noorte meetme projektide arutelu - õpilasmalev, haridusmess
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 „Valgamaa Õpilasmalev 2014“.
Projekti eesmärgiks on noortele esmase töökogemuse, töödistsipliini ja tööharjumuse andmine,
noorte tööhõivevalmiduse suurendamine, noorte ettevalmistamine tulevaseks tööturule
sisenemiseks, erinevate tööalade tutvustamine, tulevaste karjäärivalikute tegemiseks teadmiste
andmine, noorte tööõigus- ja tööohutusalase info kättesaadavuse suurendamine, noorsootööalase

täiendõppe võimaluste suurendamine, õpilasmaleva korraldamise kogemusega inimeste arvu
suurendamine maakonnas, mis omakorda suurendab maakonnas korraldatavate noortelaagrite ja
õpilasmalevate arvu.
Projekti raames viiakse läbi laagrikasvatajate koolitus 26-le, kahenädalane õpilasmalev 90-le
noorele, ja viiakse läbi 2-päevane õpilasmaleva kokkutulek.
Projekti kogumaksumus on 29 992 eurot ja taotletav toetussumma 26 992,8 eurot.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Ettepanek: Rääkida läbi Mulgi valdadega (Helme, Hummuli, Põdrala, Tõrva), kas nad on
huvitatud projektis osalemisest.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: Kiita heaks mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu meede 2 „Noorte algatused
ja koostöö“ tegevus 3 „Noorsootöö võrgustiku laiendamine, nõustamine ja koolitamine“
projektitoetuse taotlus „Valgamaa Õpilasmalev 2014“ taotletava toetussummaga 26 992,80
eurot ja edastada see hindamiskomisjonile hindamiseks ning seejärel üldkoosolekule
kinnitamiseks. Rääkida läbi Mulgi valdadega, et täpsustada nende projektis osalemine.
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 „Maakonna noorte infomess“.
Projekti eesmärgiks on edastada infot noortele edasiste õppimisvõimaluste kohta, tõsta
Valgamaa õpilaste ettevõtlikkust, koostööd ja planeerimisoskusi läbi
messikorraldusmeeskonnas olemise. Messi korraldamisesse on kaasatud töörühm noortest.
Töörühmas osalemine õpetab organiseerimist, meeskonnatööd, suhtlemist, ettevõtlikkust,
ajaplaneerimist, läbirääkimisi, ressursside kasutamist ja kaasamist. Messil osalemine annab
võimaluse tegeleda oma edasisse elu planeerimisega teadlikumalt.
Projekti raames korraldatakse 27.02.2014 Valgamaa II Haridusmess „Vali nutikalt!“
Osalema oodatakse koole (gümnaasiumid, kõrgkoolid, ametikoolid, huvikoolid) ja ka erinevad
teavituskeskused (Maanteeamet, Punane Rist) üle Vabariigi.
Haridusmessil külastama oodatakse kõik Valgamaa koolide õpilasi, eelkõige alates 8. klassist.
Projekti kogumaksumus on 3 508,10 eurot ja taotletav toetussumma 3 157,29 eurot.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: Kiita heaks mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu meede 2 „Noorte algatused
ja koostöö“ tegevus 3 „Noorsootöö võrgustiku laiendamine, nõustamine ja koolitamine“
projektitoetuse taotlus „Maakonna noorte infomess“ taotletava toetussummaga 3157,29 eurot
ja edastada see hindamiskomisjonile hindamiseks ning seejärel üldkoosolekule kinnitamiseks.
Lisaks oma maakonna noortele kutsuda messil osalema ka noori naabermaakonna koolidest.
2. Audiitori valimine käesoleva aasta tulude-kulude auditeerimiseks
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate pakkumiskutsele vastuseks saabunud pakkumistest.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Ettepanek: Võtta täiendavalt pakkumised ka täisauditile.
Otsustati: lisaks olemasolevale küsida juurde täiendavalt ka täisauditi pakkumised.
3. Täiendused ettevõtlusmeetmete koodides
Kuulati : Inga Kalvisti ettekannet.
I. Kalvist andis teada, et kahel taotlejal on ettevõtlusmeetmest taotlemisel tulnud järelepäring
koodide osas. Partnerluskogu oli tõlgendanud kahe taotleja puhul tegevust maamajanduse
mitmekesistamise projektidena (3. telg), kuid PRIA palus muuta taotlejal 1. telje koodiks –
põllumajanduse konkurentsivõime tõstmine. Meie meetmelehes pole toodud esimese telje koode.
Nende lisamiseks on vajalik viia sisse muudatus rakenduskava meetmelehel.
Ettepanek: lisada esimese telje koodid rakenduskava meetmelehele ja esitada rakenduskava
muudatus üldkoosolekule kinnitamiseks.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).

Otsustati: lisada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2013 aasta rakenduskava
meetme 3 meetmelehele täiendavalt esimese telje koodid 121 ja 123 ja esitada rakenduskava
muudatuse ettepanek üldkoosolekule kinnitamiseks.
4. Raamatupidamise sise-eeskirja muudatuste arutelu
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet
T. Ivask tutvustas mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu raamatupidamise sise-eeskirja
muudatusi, mis tulenevad seadusandluses toimunud muudatustest ja mittetulundusühingus
tegelikult kasutusel olevast praktikast.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu raamatupidamise sise-eeskiri.
5. 2014. aasta rakenduskava arutelu.
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet
T. Ivask andis ülevaate 2014. aasta rakenduskava ettepanekust.
Ettepanekud meetmete osas:
Meede 1 „Kogukonnaalgatused ja koostöö“.
60 000 euro ulatuses kuulutada välja täiendav projektikonkurss, kus rakendatakse 2013. aastal
kinnitatud taotlemise korda. Maksimaalne toetussumma ühe omavalitsuspiirkonna kohta on
umbes 5000 eurot.
15 000 eurot kasutada ülemaakondliku kogukonnaeestvedajatele suunatud
projekti
läbiviimiseks, mille raames toimub 3 koolituspäeva ja õppereis Lõuna-Lätisse.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: esitada ettepanek üldkoosolekule kinnitamiseks.
Meede 2 „Noorte algatused ja koostöö“.
Ettepanek: 33 500 eurot suunata eelpool kinnitatud projektide „Valgamaa õpilasmalev 2014“ ja
„Maakonna noorte infomess“ elluviimisse.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: esitada ettepanek üldkoosolekule kinnitamiseks.
Meede 3 „Ettevõtete areng ja koostöö
60 000 euro ulatuses kuulutada välja „Äripartnerluse“ projektikonkurss, mille raames toetatakse
eestisiseseid ja rahvusvahelisi ühisturustusprojekte, kus põhifookus on ettevõtjate ühisel
messidel ja näitustel osalemisel.
Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta taotlusvoorus on 7 000 eurot. Maksimaalne toetuse
määr 60%.
20 000 eurot suunata partnerluskogu enda poolt algatatud projekti elluviimiseks koostöös
Maaülikooliga, mille eemärgiks on toetada Valgamaa turismiettevõtjate tootearendust ning
kvaliteeditaseme tõstmist, soodustada turismiettevõtjate ühisturundust uute sihtturgude
leidmiseks ning turismipakettide loomiseks, soodustada turismiettevõtjate ja kogukonnapõhiste
teenuste pakkujate koostööd piirkonna turustamisel National Geographic kollaste raamide ja neid
toetavate teenuste abil ja tutvustada turismiettevõtjatele teiste maakondade (Põlva- ja Tartumaa)
National Geographic'u raamide asukohti ning piirkonnas pakutavaid teenuseid.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Ettepanek: Mitte suunata vahendeid nn. „pehmetesse projektidesse“ vaid korraldada täiendav
projektikonkurss investeeringute toetamiseks.
Ettepanek: Partnerluskogu omaprojektina paigaldada maakonna piiri põhiliste sissesõiduteede
äärde suured infokaardid.
Ettepanek: Selgitada välja infokaartide paigaldamise eelarve ja võimalused ning ülejäänud
vahendite piires kuulutada välja „Tugev tegija“ projektikonkurss, mille raames toetatakse
aktiivse puhkuse võimaluste laiendamist madalhooajal.
Monika Rogenbaum pani ettepaneku hääletusele.
Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).

Otsustati: selgitada välja infokaartide paigaldamise eelarve ja võimalused ning ülejäänud
vahendite piires kuulutada välja „Tugev tegija“ projektikonkurss, mille raames toetatakse
aktiivse puhkuse võimaluste laiendamist madalhooajal. Taotlejateks on ettevõtted ja
mittetulundusühingud. Maksimaalne toetusprotsent on 60%, maksimaalne toetussumma on
umbes 25000 eurot ja minimaalne toetussumma umbes 10 000 eurot (täpsustatakse töörühmas).
Meede 4: Organisatsiooni arendamine
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet
T. Ivask andis ülevaate 2014 a tegevuskulude eelarvest.
Ettepanek: Koostada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu tegevust (2009-2014)
kajastav trükis.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja kavandada täiendavad vahendid trükise
väljaandmiseks.
6. Strateegia uuendamine
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet
T. Ivask andis ülevaate strateegia uuendamise protsessi kavast.
Eksperditöö osas on läbirääkimisi peetud Ivika Nõgeliga Võrumaa Arenguagentuurist, kes on
nõus meiepoolse meeskonna olemasolul nõustama protsessi juhtimist ning läbi viima
strateegiaseminari.
Strateegia dokumenti on nõus täiendama lisatööülesandena Inga Kalvist.
Otsustati: kiita heaks strateegia uuendamise protsess. Sõlmida töö teostamiseks lepingud SA
Võrumaa Arenguagentuuri ja Inga Kalvistiga.
7. Ülevaade toimunud ja tulevastest ettevõtmistest
7.1. LEADER-meetme vahehindamine.
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet
T. Ivask andis ülevaate põllumajandusministeeriumi poolt läbiviidavast LEADER-meetme
vahehindamisest.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
7.2 Leader infopäev Jänedal
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet
T. Ivask andis ülevaate 18.-19. septembril Jänedal toimunud infopäevast. Materjalid on
kättesaadavad Maainfo koduleheküljel http://www.maainfo.ee/index.php?id=2501&page=3394&
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
7.3 MMIK korraldatav Soome õppereis
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet
T. Ivask edastas info Maamajanduse Infokeskuse poolt korraldatavast õppereisist Soome.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
7.4 Partnerluskogu õppereis
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet
T. Ivask tutvustas ettepanekut ühendada partnerluskogu liikmete õppereis strateegiaseminariga.
Esimese päeva hommikupoolikul tutvume Ida-Virumaa positiivsete projektinäidetega. Peale seda
toimub strateegiaseminar, mis jätkub ka teise päeva hommikupoolikul.
Toimus vastavasisuline arutelu. Õppereis-seminari kuupäevadeks on kavandatud 29.-30.
november 2013.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
7.5 „Elu kahe maailma piiril“ NG
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate projekti seisust ja edasistest tegevustest.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

7.6 Puidu lõhnad Valgamaal
Kuulati: Inga Kalvisti ettekannet.
I. Kalvist andis ülevaate augustis toimunud õppereisist ja eelseisvatest tegevustest.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
7.7 Mulgi kvaliteedimärgi väljatöötamine.
Kuulati: Inga Kalvisti ettekannet.
I. Kalvist andis ülevaate projekti seisust. Toimunud on ümarlaud ja ees seisab õppereis
Hiiumaale. Valgamaa Partnerluskogu kanda on esialgse raamistiku paikapanek. Märk saab
valmis kevadeks.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
7.8 MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis edasi info, et praegusel hetkel on Taluturu tegevuse üle võtnud tootjate poolt
moodustatud tulundusühistu. MTÜ tegevus on peatunud.
Ettepanek: uurida välja, milline on MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti majanduslik seis.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
8. Tõrva Spordiseltsi Väärt elukeskkonna projekti muudatustaotluse arutelu.
Kuulati Maido Ruusmanni ettekannet.
M. Ruusmann esitas taotluse projekti „I Tõrva keskväljaku rannavõrkpalliturniir 2013“
muutmiseks. Võistluse planeerimise lõpufaasis avanes võimalus, et algselt lokaalsena planeeritud
Tõrva etapi saab korraldada Eesti Meistrivõistlusena. Sellest tulenevalt langes ära vajadus
kasutada projektis ettenähtud kulusid selle ürituse tarbeks. Kuna tegevus oli planeeritud linna
maineüritusena, siis palutakse luba määratud toetus kasutada 5. oktoobril 2013 toimuva VI Tõrva
Helme kergejõustikupäev olümpialastega korraldamiseks, mille eesmärk kattub algselt
planeeritud projekti eesmärgiga.
Hääletamisel (11 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: anda nõusolek projekti muudatuseks ja sellekohase taotluse esitamiseks PRIA-sse.
9. Muud küsimused
9.1 Osalemine maakonna arengunõukogu töös.
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis teada, et Kairi Rebane on avaldanud soovi taandada ennast maakonna
arengunõukogu kogukondade töörühma juhi kohalt. Mittetulundusühing Valgamaa
Partnerluskogul on vajalik esitada uus esindaja.
Ettepanek: Valga maakonna arengunõukogu kogukondade töörühma juhiks esitada Tiina Ivask.
Hääletamisel (11 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: Valga maakonna arengunõukogu kogukondade töörühma juhiks esitada Tiina Ivask.
9.2 Järgmise juhatuse koosoleku ja üldkoosoleku aja kokkuleppimine.
Otsustati: juhatuse koosolek toimub 10. oktoobril, kell 9.00 Tõrvas volikogu saalis.
Üldkoosolek toimub 24. oktoobril, kell 9.00 Valga Kutseõppekeskuses.

(allkirjastatud digitaalselt)
Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Aili Keldo
Koosoleku protokollija

