Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
Valga

8. oktoober 2020 nr 2

Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 11.30.
Liikmete arv: 53
Osales: 22
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. Ülevaade partnerluskogu tegevustest
2. Partnerluskogu kavandatavate projektide arutelu
3. 2020. aasta rakenduskava muutmine
4. 2021. aasta rakenduskava arutelu ja kinnitamine
5. 2021. aasta liikmemaksude kinnitamine
6. Juhatuse koosseis
7. Muud küsimused
1. Ülevaade partnerluskogu tegevustest
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate partnerluskogu tegevusest ja projektide rakendamistest.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
2. Partnerluskogu kavandatavate projektide arutelu
2.1 Kollaste akende Tartu 2024 projekt
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate kavandatavast koostööprojektist. Projekti eesmärk on piirkonna identiteedi
tugevdamine ning Lõuna-Eesti tutvustamine külalistele meile oluliste väärtuste kaudu: puhas
loodus, mitmekülgne kultuuripärand, kohalik toit ja käsitöö, tervislik elustiil, jätkusuutlikud ja
innovaatilised lahendused, sotsiaalne sidusus ja kogukonnad.
Projekti partnerid on LEADER tegevusgrupid Lõuna-Eestist (Valgamaa Partnerluskogu,
Piiriveere Liider, Võrumaa Partnerluskogu, Tartumaa Arendusselts), piirkonna linnad (Tartu,
Võru, Valga) ja SA Tartu 2024, National Geographic Eesti.
Planeeritava projekti raames toimuvad Lõuna-Eestis perioodil 2022–2024 kokku 24 sündmust.
Lisaks sündmustele jätkatakse Lõuna-Eesti turundustegevusi ajakirjas National Geographic Eesti
ja teistes turunduskanalites.
Kavandatav eelarve 2021–2025 LEADER koostööprojektidest on kokku 170 000 eurot.
Koostööprojektid kavandatakse erinevate programmperioodide vahenditest ning seetõttu on
eelarve jagatud kahe koostööprojekti vahel. SA TARTU 2024 panustab programmi täiendava
eelarvega, mille täpne maht selgub 2020. aasta lõpuks. Valgamaa Partnerluskogu osa eelarvest on

kokku 39 500 eurot. Käesoleva programmperioodi projekti planeeritud eelarve sellest on 27 650
eurot.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (22 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu kollaste akende ja
kultuuripealinna koostööprojekt eelarvega 27 650 eurot ja taotletava toetussummaga 24 885 eurot.
2.2 Arukad külad
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate kavandatavast siseriiklikust LEADER koostööprojektist “Arukate külade
arenguprogramm“. Partneriteks on hetkel 13 tegevusgruppi.
Projekti oodatavad tulemused:
1) luuakse Eesti arukate külade võrgustik ja seosed rahvusvahelise arukate külade (Smart Rural
21) võrgustikuga;
2) iga osalev küla/piirkond loob aruka küla strateegia/tegevuskava või küla/piirkonna
arengukava või valdkondliku tegevuskava;
3) iga osalev küla/piirkond viib ellu piloottegevuse – iga küla valib piloottegevuse, mida
programmis rakendab;
4) kommunikatsioonitegevuste kaudu tutvustatakse arukate külade strateegiate loomise
protsessi ja edulugusid pilootrakenduste kohta laiemale avalikkusele Eestis ja ka
rahvusvahelise võrgustiku kaudu;
5) LEADER tegevusgrupp omandab kogemuse, kuidas arukate külade kontseptsiooni kohalikul
tasandil rakendada ning saab vajadusel planeerida jätkutegevused uueks programmperioodiks
2021–2027.
Tegevused: arukate külade strateegiate koostamine (6 koolitusmoodulit, 2-päevane õppereis Eestis
ja 5-päevane õppereis välisriiki), piloottegevuste elluviimine, mentorlustugi, kommunikatsioonija teavitustegevused, võrgustiku koordineerimine ja projektijuhtimine. Koostööprojekti
kavandatav eelarve on 209 940 eurot, mis on jagatud tegevusgruppide vahel proportsionaalselt
vastavalt osalevate külade/piirkondade arvule tegevusgrupi kohta. Ühe kogukonnaga osaleva
tegevusgrupi eelarve on 10 497 eurot, kahe kogukonnaga 20 994 eurot. Arutati võimalust osaleda
projektis kahe kogukonnaga. Kogukondadele osalemiseks korraldatakse konkurss. Kandideerijate
seast valib juhatus välja kuni kaks küla, kes saavad võimaluse osaleda projektis.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (22 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu koostööprojekt „Arukate
külade arenguprogramm“ kogueelarvega 20 994 eurot ja taotletava toetussummaga 18 894.60
eurot.
3. 2020. aasta rakenduskava muutmine
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas ettepanekut muudatuste sisseviimiseks 2020. aasta rakenduskavas, millega
lisatakse meetme 1 tegevuse 1.1 „Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse
mikroettevõtlusse“ eelarvesse 13 608 eurot. Meetme eelarve kokku on 179 365 eurot.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel: (22 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada 2020. aasta rakenduskava muudatus, mille kohaselt lisatakse 2020. a
rakenduskava meetme 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade loomine",
tegevuse 1.1 Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse eelarvesse
13 608 eurot. Meetme eelarve kokku on 179 365 eurot.

4. 2021. aasta rakenduskava arutelu ja kinnitamine
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T.Ivask tutvustas mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2021. aasta rakenduskava
tegevusgrupi eelarve, meetmete eelarve ja meetmelehtede ettepanekut.
Tegevusgrupi toetus on 138 153,00 eurot (78 153 eurot jooksvateks kuludeks ning 60 000 eurot
tegevuspiirkonna elavdamise kuludeks) ja meetmete eelarve kokku 126 658 eurot.
Projektitoetuse taotluste eelarve ja vastuvõtuaeg meetmete lõikes:
Projektitoetuse
taotluste
Meetme
vastuvõtuaeg
nr
Strateegia meetme nimetus
Kavandatav eelarve
01.02.2021 00:00–
„Aktiivne kogukond ja noored“: uute
2.1
19.02.2021 16:00
tegevusvõimaluste loomine
82 878.00
01.01.2020 00:00–
Valgamaa Partnerluskogu algatused
3.2
31.12.2020 23:59
võrgustike arendamiseks ja loomiseks
43 780.00
Kokku

126 658.00

Toimus vastavasisuline arutelu.
Monika Rogenbaum tegi ettepaneku kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
2021. aasta rakenduskava.
Hääletamisel (22 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2021. aasta rakenduskava.
Monika Rogenbaum tegi ettepaneku volitada juhatust vajadusel muuta 2021. aasta rakenduskava.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (22 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: volitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu juhatust vajadusel muuta 2021.
aasta rakenduskava.
5. 2021. aasta liikmemaksude kinnitamine
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum tutvustas ettepanekut mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2021. aasta
liikmemaksu suuruste kohta.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (22 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2021. aasta liikmemaksud
järgnevalt:
1) mittetulundusühingutel, sihtasutustel ja ettevõtetel 15 eurot;
2) kohaliku omavalitsuste üksustele liikmemaks vastaval järgnevale tabelile:
KOV
Otepää
Valga
Elva

Liikmemaks
2368
1332
350

5. Juhatuse koosseis
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum andis teada, et vahetunud on Elva ja Valga Vallavalitsuse esindajad
partnerluskogus.
Monika Rogenbaum tegi ettepaneku kutsuda tagasi juhatuse liige Karl Kirt.
Hääletamisel: (22 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kutsuda tagasi juhatuse liikme kohalt Karl Kirt.
Vastavalt juhatuse valimise töökorrale toimus 29. septembril 2020 omavalitsuse esindajate
kohtumine Zoom keskkonnas, kus otsustati teha üldkoosolekule ettepanek määrata juhatuse
liikmeks Mati Kikkas.
Monika Rogenbaum tegi ettepaneku määrata mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
juhatuse liikmeteks Mati Kikkas.
Hääletamisel: (22 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole
Otsustati: määrata mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu juhatuse liikmeks Mati Kikkas
(isikukood 39203025716).
6. Muud küsimused
Ivika Nõgel küsis: kas on juba teada täpsemat infot üleminekuperioodi kohta?
Tiina Ivask: hetkel täpsemat infot ei ole. Tõenäoliselt see selgub aasta lõpus.

(allkirjastatud digitaalselt)
Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Aili Keldo
Koosoleku protokollija

