Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Valga
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Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 11.45.
Osalesid: osalejad vastavalt registreerimislehele (Lisa 1).
Koosolekut juhatas juhatuse esimees Monika Rogenbaum.
Koosolekut protokollis Aili Keldo.
M. Rogenbaum avas koosoleku ja tutvustas selle päevakorda.
Üldkoosoleku päevakord:
1. Majandusaasta aruanne (revisjonikomisjoni aruanne, audiitori aruanne)
2. Ülevaade tegevustest
3. Strateegia seire
4. Seire töörühma koosseisu määramine
5. 2019. aasta rakenduskava muudatus
6. Elukondlike teenuste taotlusvooru kogukonnateenuse projektide kinnitamine
7. Muud küsimused
1. Majandusaasta aruanne (revisjonikomisjoni aruanne, audiitori aruanne)
1.1. audiitori hinnang
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum tutvustas mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2018. aasta
majandusaasta aruannet.
M. Rogenbaum andis teada, et audiitor on tutvunud dokumentidega ja kinnitas PRIAle
esitamiseks 2018. majandusaasta rahandusinformatsiooni, milles on märgitud kohaliku
tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse abil ellu viidud tegevustega seotud tulud ja kulud ning
muud tulud ja kulud, mis ei ole seotud kohaliku tegevusgrupi toetusega või projektitoetusega.
1.2. revisjonikomisjoni koosoleku protokolli tutvustus
Kuulati: Tõnu Sõrmuse ettekannet.
T. Sõrmus tutvustas Valgamaa Partnerluskogu revisjonikomisjoni koosoleku protokolli.
1.3 aruande kinnitamine
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
Monika Rogenbaum tegi ettepaneku kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
2018. aasta majandusaasta aruanne.
Hääletamisel: (24 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, üks ei hääletanud)
Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2018. aasta majandusaasta
aruanne.
2. Ülevaade tegevustest
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate partnerluskogu tegevustest.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

3. Strateegia seire
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas strateegia rakendamist ja seirekomisjoni aruannet.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
4. Seire töörühma koosseisu määramine
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis teada, et seirekomisjoni liikmed Evelyn Uuemaa ja Ülvi Kann on andnud teada, et
neil ei ole võimlaik osaleda seirekomisjoni töös. Seetõttu on vaja määrata komisjoni koosseisu
uued liikmed.
Eelläbirääkimised on peetud Kaija Tamme, Säde Otsa ja Kaja Papagoiga.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (25 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: määrata mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu seirekomisjoni liikmeteks
täiendavalt Kaija Tamm, Säde Otsa ja Kaja Papagoi. Senistest liikmetest jätkavad Marika Muru
ja Marek Mekk.
5. 2019. aasta rakenduskava muudatus
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas ettepanekut muudatuste sisseviimiseks 2019. aasta rakenduskavas, mis
puudutab meetme 1, tegevuse 1.1 „Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse
mikroettevõtlusse“ eelarve suurendamist.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel: (25 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada 2019. aasta rakenduskavas meetme 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse
elavdamine ja töökohtade loomine", tegevuse 1.1 Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või
loovasse mikroettevõtlusse eelarve suuruseks 359 260 eurot.
6.. Elukondlike teenuste taotlusvooru (meede 1.2) kogukonnateenuse projektide
kinnitamine
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas meetme 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade
loomine" tegevus 1.2 „Investeeringud kogukonnale vajalikesse elukondlikesse teenustesse, sh
kogukonnateenustesse“ raames esitatud kogukonnateenuse projektitoetuse taotlusi.
11.02.2019–01.03.2019 avatud taotlusvoorus esitatud kuuest taotlusest kahe puhul, mis vastavalt
pingereale mahtusid ettenähtud eelarvesse, määratles taotleja pakutavat teenust
kogukonnateenusena ning taotles investeeringule toetust kuni 90%. Seotud taotlusega arutelus
(Taheva Valla Külade Selts) ja hääletamises ei osalenud Monika Rogenbaum ja Rasmus Onkel,
kes lahkusid arutelu ja hääletuse ajaks koosoleku ruumist.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: kinnitada meetme 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade
loomine" tegevus 1.2 „Investeeringud kogukonnale vajalikesse elukondlikesse teenustesse, sh
Kogukonnateenustesse“ raames esitatud kogukonnateenuste projektitoetuse taotluste toetusmäär
järgnevalt:
Taotleja

Projekti nimi

Teenus

Taotletav
toetusmäär

Hääletamine,
kas kinnitada
taotletud

Üldkoosoleku
otsus

toetusmäär
OSAÜHING
SINGULARIS

Nõuni kauplus

Kaupluseteenus

90,00

Poolt 25
Erapooletuid 0
Vastu 0
Ei hääletanud 0

TAHEVA VALLA
KÜLADE SELTS

Hargla
kogukonnaköök

Kogukonnaköögija toitlustusteenus

89,89

Poolt 23
Erapooletuid 0
Vastu 0
Ei hääletanud 2

7. Muud küsimused
Kuulati kogukondade esindajate infot eelseisvate ürituste ja ettevõtmiste kohta.

(allkirjastatud digitaalselt)
Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Aili Keldo
Koosoleku protokollija
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