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Koosolek algas kell 9.00 ja lõppes kell 11.00.
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. Strateegia rakendamine 2016, seirekomisjoni aruanne
2. Majandusaasta aruanne
2.1 audiitori hinnang
2.2 revisjonikomisjoni koosoleku protokoll
3. Põhikirja muutmise algatamine, töörühma moodustamine
4. Meetme 1.2 kogukonnateenuste arutelu ja kinnitamine
5. 2017. aasta rakenduskava muutmine
6. Muud teemad

1. Strateegia rakendamine 2016, seirekomisjoni aruanne
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas 2016. a strateegia rakendamist ja seirekomisjoni aruannet.
Toimus vastavasisuline arutelu
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
2. 2016. aasta majandusaasta aruanne
2.1. audiitori hinnang
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum tutvustas mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2016. aasta
majandusaasta aruannet.
M. Rogenbaum andis teada, et audiitor on tutvunud dokumentidega ja kinnitas PRIAle
esitamiseks 2016. 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.
2.2. revisjonikomisjoni koosoleku protokolli tutvustus
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas Valgamaa Partnerluskogu revisjonikomisjoni protokolli.
2.3 aruande kinnitamine
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
Monika Rogenbaum tegi ettepaneku kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
2016. aasta majandusaasta aruanne.
Hääletamisel: (22 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, üks ei hääletanud – K. Sarv saabus
koosolekule kolmanda päevakorrapunkti alguseks)

Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2016. aasta majandusaasta
aruanne.
3. Põhikirja muutmise algatamine, töörühma moodustamine
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis teada, et seoses eelseisva haldusreformiga tekivad muutused ka partnerluskogu
töös ja seega on vajadus üle vaadata ja viia sisse muudatused Valgamaa Partnerluskogu
põhikirjas. Selleks on vaja moodustada põhikirja töörühm. Selles osalemiseks andsid nõusoleku
Ermo Kruuse, Marek Mekk, Kadri Vaks ja Monika Rogenbaum.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
4. Meetme 1.2 kogukonnateenuste arutelu ja 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.
27.03.2017 – 7.04.2017 avatud taotlusvoorus esitatud kaheksast taotlusest viie puhul määratles
taotleja pakutavat teenust kogukonnateenusena ning taotles investeeringule toetust kuni 90%.
Üks nimetatud taotlustest ei ületanud hindamisel lävendit (2,0).
Kuulati Ermo Kruuse ettekannet.
E. Kruuse tutvustas hindamiskomisjoni ettepanekut toetusprotsendi osas.
Oma taotluse hääletamises ei osalenud Anneli Uffert, kes lahkus 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:
Projekti
reg nr

Hindamiskomisjoni
ettepanek
toetusprotsendi
osas
90%

Hääletamine, kas
kinnitada
kuni 90%

Üldkoosoleku
ettepanek

Poolt 22
Erapooletuid
0
Vastu 0
Ei
hääletanud 1

Kinnitada
kogukonnateenus
kuni 90%
toetusmäär.

Kinnitada
kogukonnateenus kuni
90%
toetusmäär.
Mitte kinnitada
kogukonnateenus kuni
90%
toetusmäär.
Kinnitada
kogukonnateenus kuni

Taotleja

Projekti nimi

Teenus

99

ANNELI
UFFERT

Puka kogukonnateenused

Ilu- ja
isikuteenused
(massaaž,
pediküür,
seljavenitus)

100

OÜ
KANGRO
& NAGLA

Aakre
kaupluse
akende vahetus

Toidu- ja
esmatarvete
kauplus

87%

Poolt 23
Erapooletuid
0
Vastu 0

104

OÜ
PIARDE

Pagaritoodete
müüki tõhustavad
vahendid

Mahepagaritoodete
mobiilne müük

60%

Poolt 0
Erapooletuid
0
Vastu 23

105

VALEV
SISOV

Halumasina teenus

Halumasina teenus

75,76

Poolt 21
Erapooletuid
2

Vastu 0

90%
toetusmäär.

5. 2017. aasta rakenduskava muutmine
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas ettepanekut 2017. aasta rakenduskava muutmiseks:
1) Tegevuspiirkonna elavdamise eelarvet suurendada 15 000 euro võrra. Eelarve summa 37 354
eurot.
2) Meede 1.1 eelarvet suurendada 78 485 euro võrra. Eelarve summa 348 485 eurot.
3) Meede 1.2 eelarvet vähendada 68 669 euro võrra. Eelarve summa 42 504 eurot.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel: (23 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2017. aasta muudetud
rakenduskava.
5. Muud teemad
Muid teemasid arutlusele ei tulnud.

(allkirjastatud digitaalselt)
Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Aili Keldo
Koosoleku protokollija

