Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Valga

30. aprill 2013 nr 1

Koosolek algas kell 9.00 ja lõppes kell 13.30.
Osalesid: osalejad vastavalt registreerimislehele, lisatud esindamiseks neli volikirja (Lisa 1).
Koosolekut juhatas juhatuse esimees Monika Rogenbaum.
Koosolekut protokollis Aili Keldo.
M. Rogenbaum avas koosoleku ja tutvustas selle päevakorda.
Üldkoosoleku päevakord:
1. 2012. aasta majandusaasta aruande tutvustus, arutelu. Revisjonikomisjoni koosoleku
protokolli tutvustus. Majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Ülevaade partnerluskogu tegevustest 2012 sügis – 2013 kevad.
3. Ülevaade Leader Liidu tegevustest.
4. Rakenduskava muudatuste arutelu, kinnitamine.
5. Valgamaa Partnerluskogu poolt algatatavate projektitaotluste arutelu ja kinnitamine.
6. Leader- programmi tulevik.
7. Muud küsimused.
1. 2012. aasta majandusaasta aruande tutvustus, arutelu. Revisjonikomisjoni koosoleku
protokolli tutvustus. Majandusaasta aruande kinnitamine.
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2012. aasta majandusaasta
aruannet (Lisa 2).
Kuulati: Marika Muru ettekannet.
M. Muru kandis ette mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu revisjonikomisjoni arvamuse
2012. aasta tegevuse kohta (Lisa 3).
Monika Rogenbaum tegi ettepaneku kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
2012.aasta majandusaasta aruanne.
Hääletamisel (37 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2012. aasta majandusaasta
aruanne.
2. Ülevaade partnerluskogu tegevustest 2012 sügis - 2013 kevad.
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate tegevustest, mis on toimunud peale eelmist üldkoosolekut 2012. aasta
sügisel (Lisa 4).
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
3. Ülevaade Leader Liidu tegevustest.
Kuulati: Maido Ruusmanni ettekannet.
M. Ruusmann andis ülevaate aasta tegutsenud Leader Liidu tegevusest. Tänaseks on liitunud 11
Leader- tegevusgruppi. Liitu esindavad esimees Tiiu Rüütle ja aseesimeheks Deiw Rahumägi.
Tegevuses on oluline osa läbirääkimistel, mis puudutavad uue EL programmperioodi rahaliste
vahendite jaotumist. Leader Liidu eesmärk on olnud tutvustada Leader lähemist ning laiendada
seda lisaks Maaelu Arengukavale ka teiste arengukavade rakendamisel. Huvi ministeeriumide
poolt Leader- lähenemist rakendada on olnud tagasihoidlik.

Sõnavõtud:
Küsimus: Palju on tegevusgruppide hulgas veel potentsiaalseid liitujaid?
Vastus: Teadaolevalt on selleks valmisolekut näidanud 5 tegevusgruppi.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
4. Rakenduskava muudatusettepanekud
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate vajadusest 2013. aasta rakenduskava muutmiseks järgnevalt:
1. Vähendada eelarve real 1.1 „Personalikulud“ toodud summat 8640 euro võrra.
2. Suurendada eelarve real 2.1 „Üldkulud“ toodud summat 8640 euro võrra.
3. Suurendada eelarve real 4.1 „Sõidukulud“ toodud summat 1100 euro võrra.
4. Suurendada eelarve real 10.1 „Eksperthinnangu tellimise kulud“ toodud summat 30 euro
võrra.
Sõnavõtud:
Küsimus: Kust tulevad lisavahendid soovitud muudatuse tegemiseks?
Vastus: Eelarve suurendamine tuleb meie enda eelarvest, mis on kinnitatud kogu perioodiks
2007-2013. Tegevusgrupi eelarve hõlmab kogu programmperioodi ning perioodi vahendid
jagatakse sisemiselt aastate vahel.
Monika Rogenbaum tegi ettepaneku kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
2013. aasta rakenduskava muudatused.
Hääletamisel (37 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2013. aasta rakenduskava
muudatused.
5. Valgamaa Partnerluskogu poolt algatatavate projektitaotluste arutelu ja kinnitamine
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu poolt algatatud projektitoetuse
taotlemise protsessi ja Leader-määrusest tulenevat vajadust nende projektide kinnitamiseks
üldkoosoleku poolt.
T. Ivask andis ülevaate mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu poolt algatatud
projektidest, millele toetuse taotlemine 2013. aastal toimub jooksvalt vastavalt rakenduskavas
toodule.
Hindamiskomisjon hindas projekte ajavahemikul 16.04.2013 – 19.04.2013.
Hindamiskomisjoni koosseis oli järgnev:
Hindaja nimi
Organisatsioon
Georg
OÜ Taagepera Loss
Gorbatenko
Ene Kaas
Lüllemäe Rahvaõpistu
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1) Meede 1 Kogukonnaalgatused ja koostöö projekt „Elu kahe maailma piiril“
(koostööprojekt).
Kuulati Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate koostööprojektist „Elu kahe maailma piiril“.
Eesmärgiks on tuua esile läbi kollaste raamide Valgamaal leiduvad väärtused, tõsta koostööd
kohalike organisatsioonide vahel ning suurendada Valgamaa külastajate arvu.
Koostööprojekti partnerid: Tartumaa Arendusselts, Valgamaa Partnerluskogu, Põlvamaa
Partnerluskogu, Võrumaa Partnerluskogu, Piiriveere Liider, Tartu linn, Valga linn, Viljandi linn,
Mustvee linn, Peipsimaa Turism, Jõgevamaa Koostöökoda.
Projekti kogueelarve: 155 159 eurot.
Valgamaa Partnerluskogu projekti eelarve: 27 037,5 eurot (toetus 24 333,75 eurot). 2012.aasta
sügisel toimunud üldkoosolekul sai selle projekti toetussummaks kinnitatud 25000 eurot. Siis oli
arvestus tehtud kolme raami paigaldamiseks. Seoses eelarve täpsustumise ning raamide arvu
suurenemisega on projekti kogumaksumus suurenenud. Hindamisele läks projekt toetussummas
25 650 eurot, sest hindamisele läinud projektitaotlusel ei olnud projekti üldkomisjoni poolt
kinnitatud kõigi raamide suurused. Komisjoni läks taotlus arvestusega, et kõik neli raami on
suured.
Tegevused: kollaste raamide paigaldamine, avaüritus Tartus, infomaterjali välja andmine, lood
ajakirjas National Geographic Eesti (4 temaatilist lugu (loodus juulikuu numbris) ja lühilood (1
lk), koduleht, foto- ja videokonkurss, turundustegevused).
Raamide asukohad:
• Lüllemäe vaatega Karula Rahvuspargile – suur raam*;
• Sangaste loss – suur raam;
• Otepää kirik ja linnamägi – suur raam;
• Barclay de Tolly mausoleum – väike raam;
* Suur raam – 3 x 4,3; väike raam 1,5 x 2,14.
Sõnavõtud:
Küsimus: Kes tagavad raami ümbruse heakorra?
Vastus: Omavalitsused on selle enda kanda võtnud.
Küsimus: Kes raamid valmistab?
Vastus: Tartumaa ettevõte OÜ Equa. Pakkumiskutsed saadeti ka Valga maakonna
metalliettevõtjatele, kes pakkumisi siiski ei teinud.
Küsimus: Olen aru saanud, et turundus tuleb rahvusvaheline, aga siit praegu näha, et tuleb ainult
Eesti-sisene. Miks ei kajastata rahvusvahelises NG ajakirjas nagu esialgu lubatud?
Vastus: artikkel tuleb ka Hollandi NG-s. Käib koostöö EAS-iga, et nende abiga jõuda ka
teistesse rahvusvahelistesse väljaannetesse.
Küsimus: Kas on mõistlik seda raha kulutada lugude peale Eesti kohalikus National
Geographicu's, kui selle eest saaks hea turunduskampaania teistes kanalites?

Vastus: Ideed on arendatud mitte raamipõhiselt, vaid idee on ikkagi selles, et tutvustada midagi,
mille juurde on võimalik piirkonna külastajat suunata ja selle ümber areneb kompleksselt kohalik
teenuste võrgustik. Suunatud on ettevõtmine pigem välisturistile. Kogu ettevõtmise eesmärk on
huvi äratada.
Küsimus: Mis saab viie aasta pärast raamidega?
Vastus: See on edasise arutelu tulemus. 5 aastat on optimaalne aeg, kui marsruudid hakkavad
toimima.
Monika Rogenbaum tegi ettepaneku kinnitada projekt „Elu kahe maailma piiril“ taotletava
toetussummaga 24 333,75 eurot.
Hääletamisel (32 poolt, 2 vastu, 3 erapooletut)
Otsustati:
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 „Elu kahe maailma piiril“ taotletava toetussummaga 24 333,75 eurot.
Koosolekult lahkusid Jaana Butov, Marek Mekk ja Kairi Rebane (kellel oli esindamiseks 2
volikirja).
2) Meede 1 Kogukonnaalgatused ja koostöö projekt „Valgamaa külade avatud uste päev“.
Kuulati: Aili Keldo ettekannet.
A.Keldo andis ülevaate projektist „Valgamaa külade avatud uste päev“.
Eesmärgiks on pakkuda võimalust Valgamaa külade võrgustikule õppida üksteise kogemustest ja
tehtust, tutvuda kohapeal külade tegevustega.
Projekti eelarve 1235,20 eurot. Taotletav toetussumma 1111,68 eurot.
Tegevused: kodanikeühenduste nädala raames korraldatakse 28. novembril Valgamaa
kogukondade avatud uste päev.
Monika Rogenbaum tegi ettepaneku kinnitada projekt „Valgamaa külade avatud uste päev“
taotletava toetussummaga 1111,68 eurot.
Hääletamisel (32 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati:
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 avatud uste päev“ taotletava toetussummaga 1116,68
eurot.
3) Meede 2 Noorte algatused ja koostöö projekt „Noortega tegelejate suveseminar“.
Kuulati: Aile Viksi ettekannet.
A. Viks andis ülevaate projektist „Noortega tegelejate suveseminar“.
Eesmärgiks on laiendada Valgamaa mitteformaalse ja formaalse õppe läbiviijate omavahelist
koostööd.
Projekti eelarve 1350 eurot. Taotletav toetussumma 1215 eurot.
Tegevused: 21.-22. august 2013 toimub suveseminar Lüllemäel.
Monika Rogenbaum tegi ettepaneku kinnitada projekt „Noortega tegelejate suveseminar“
taotletava toetussummaga 1215 eurot.
Hääletamisel (30 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletut)
Otsustati: kinnitada 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.
4) Meede 1 Kogukonnaalgatused ja koostöö projekt „Külalt külale“ (rahvusvaheline
koostööprojekt).
Kuulati: Ene Kaasi ettekannet.

Koostööprojekti partnerid: Valgamaa Partnerluskogu ja YHYRES kehittämisydistys ry.
Projekti eelarve 6 396 eurot. Taotletav toetussumma 5 116,8 eurot.
Eesmärgiks on Soome Suupohja Leader piirkonna
ja Eesti (Karula- Taheva- Tõlliste)
kogukondade koostöö.
Tegevused: soome keele intensiivkursus, 10- liikmelise grupi külaskäik Soome 2013. aasta
sügisel. Külaskäigu raames tutvustakse kohaliku seltsitegevusega, ettevõtlusega ja isetegevusega.
Nendel külastustel lepitakse kokku konkreetsemad töösuunad. Teine külaskäik toimub 2014
aastal, kus analüüsitakse aasta jooksul toimunut. Tuuakse välja projekti õnnestumised ja
ebaõnnestumised. Soome partnerid läbivad omakorda eesti keele koolituse ja tulevad ka
vastuvisiidile.
Sõnavõtud:
Küsimus: Kas soome keele intensiivkursusel osalejad on teada?
Vastus: Eelkõige on need, kes panustavad koostöö arendamisse ja osalevad ka Soome õppereisil.
Küsimus: Kas soomlaste eesti keele õpe toimub ka selle projekti raames?
Vastus: Soomlastel on oma projekt, mille raames toimub nii koolitus kui ka õppereis Eestisse.
See piirkond, kellega koostööd teeme koosneb 9-st külakogukonnast.
Küsimus: Kas seda loeme ülemaakondlikuks projektiks?
Vastus: Tegemist on ühte piirkonda hõlmava koostööprojektiga. Sarnaselt on toetatud
piirkondlikku koostööprojekti „Mulgi märk“.
Monika Rogenbaum tegi ettepaneku kinnitada projekt „Külalt külale“ taotletava toetussummaga
5 116,8 eurot ja suunata see hindamiskomisjonile hindamiseks.
Hääletamisel (32 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati:
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 „Külalt külale“ taotletava toetussummaga 5 116,8 eurot. Projekt
saadetakse hindamiskomisjonile hindamiseks ja peale seda teeb lõpliku otsuse projektitoetuse
taotluse kinnitamise kohta mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu juhatus.
6. Leader programmi tulevik.
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate järgmise EL programmperioodi ettevalmistavate tegevuste hetkeseisust.
MAK-is on hetkel planeeritud LEADER-meetmele 10% kogumahust. Eraldi nn külameedet
(MAK meede 3.2) enam ei tule, mis tähendab olulist toetussummade vähenemist
maapiirkondade arengusse.
Teised ministeeriumid pole oma lõplikku seisukohta Leader-lähenemise kasutamisest välja
öelnud. Kõik on hetkel veel läbirääkimiste staadiumis, midagi pole otsustatud.
Tõenäoliselt saavad Leader tegevusgrupid projektikonkursse läbi viima hakata uuesti alates
2016. aastast.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
7. Muud küsimused.
7.1 Seaduse muudatus
Kuulati Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis teada, et kavandatava EL ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse
muutmisega nähakse tulevikus ette, et kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul võib sama isik
osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei või
üldkoosolekul osaleda ja hääletada teise liikme esindajana.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
7.2 Tegevuspiirkonna võimalik muutus
Kuulati Monika Rogenbaumi ettekannet.
M.Rogenbaum andis teada, et Valgamaa mulgi valdadele (Tõrva, Helme, Hummuli, Põdrala) on
tehtud ühinemisettepanek MTÜ Mulgimaa Arenduskoda poolt. Praegu käivad arutelud ja vallad
on lubanud mai lõpuks teha lõpliku otsuse.

Sõnavõtud:
Küsimus: Kas võimaliku teise tegevusgrupiga liitumise aruteludesse on kaasatud piirkonna
ettevõtjad ja MTÜ-d Tõrva, Helme, Hummuli ja Põdrala valdades?
Vastus Hummuli ja Põdrale valdade esindajatelt: Arutelusid
on toimunud, aga
partnerluskogu liikmeid omavalitsuspiirkondade kaupa pole teema arutamiseks kokku kutsutud.
Arvamus: Kõik on võrdsed partnerid, kaasata on vaja kõik osapooled. Sisulist arutelu toimunud
pole.
Ettepanek: Praegu Valga linn ei kuulu tegevuspiirkonda, aga nende sõnum on, et nad on igati
huvitatud koostööst ja maakonna arendamises kaasa lööma.
Vastus: Valga linnaga koostöö toimib ja oleme neid kaasanud erinevatesse projektidesse (nt
maakonna maine tegevuskava koostamine, NG „Elu kahe maailma piiril“, erinevad
ülemaakondlikud noorteprojektid).
7.3 Kohtuasjad
Kuulati; Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum andis ülevaate mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu tegevuse peale
esitatud kohtukaebustest.
MTÜ Puka Noorte ja Arenduse Koda sai 2012. aasta projektikonkursile Väärt elukeskkond
esitatud projektitoetuse taotlusele kinnitamisest keeldumise otsuse. Taotleja esitas vaide ja
seejärel ka kaebuse halduskohtusse. Kohus oma otsuses asus seisukohale, et kaebus on
põhjendamatu ning ei kuulu rahuldamisele ning leiab, et kaevatav otsus „Projektitaotluse
kinnitamisest keeldumise kohta“ 13.03.2012/V01-33 on õiguspärane ning ei kuulu tühistamisele,
seega jääb kaebus tervikuna rahuldamata. Seepeale esitas MTÜ Puka Arenduse ja Noorte Koda
apellatsioonikaebuse ringkonnakohtule. Praeguseks pole ringkonnakohus asjas otsust langetanud.
OÜ Lakiro sai 2012. aasta projektikonkursile Tugev tegija esitatud projektitoetuse taotlusele
kinnitamisest keeldumise otsuse. Taotleja esitas vaide ja seejärel ka kaebuse halduskohtusse.
Kohus tühistas mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu poolt OÜ Lakiro suhtes 04.05.2012
langetatud otsuse ja tegi mittetulundusühingule Valgamaa Partnerluskogule ettepaneku OÜ
Lakiro taotluse osas asi uuesti läbi vaadata. 07.02.2013 toimunud hindamiskoosolekul hindas
mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu ettevõtlusmeetme hindamiskomisjon OÜ Lakiro
projektitoetuse taotlust uuesti. Hindamistulemusena ei ületanud projekt kehtestatud
miinimumlävendit. Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu juhatus jättis oma otsuses OÜ
Lakiro projektitaotluse kinnitamata. OÜ Lakiro otsust edasi ei kaevanud.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)
Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja
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(allkirjastatud digitaalselt)
Aili Keldo
Koosoleku protokollija

