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Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 11.10.
Osalesid:
Puudusid:
Kutsutud:
Koosolekut juhatas:
Koosolekut protokollis:

juhatuse liikmed Harri Oona, Anne Perlov, Mati Raud,
Monika Rogenbaum, Rain Ruusa, Kalmer Sarv, Kati Velner.
Elmo Saul
tegevmeeskonna liige Aili Keldo.
Monika Rogenbaum.
Aili Keldo.

M. Rogenbaum tegi ettepaneku koosoleku päevakorra kinnitamiseks.
Hääletamisel (7poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada juhatuse koosoleku
päevakord:
1. Projektitaotluste paremusjärjestuse ja projektitaotluste rahastamise suuruse ettepanekute
kinnitamine:

1.1. Strateegia meetme 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade
loomine" tegevus 1.1 „Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse
mikroettevõtlusse“ projektitaotluste paremusjärjestuse ja projektitaotluste
rahastamise suuruse ettepaneku kinnitamine.
1.2. Strateegia meetme 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade
loomine" tegevus 1.3 „Piirkondlike võrgustike arendamine“ projektitaotluste
paremusjärjestuse ja projektitaotluste rahastamise suuruse ettepaneku kinnitamine.
1.3. Strateegia meetme 3 „Valgamaa tuntus ja maine – algatused piirkonna võimalustest
teadvustamiseks väljaspool maakonda" tegevus 3.1 „Valgamaa maineüritused – üleeestilise kõlapinnaga Valgamaale tähelepanu tõmbavate ettevõtmiste/ürituste
turundus“ projektitaotluste paremusjärjestuse ja projektitaotluste rahastamise suuruse
ettepaneku kinnitamine.

1.4. Strateegia meetme 3 „Valgamaa tuntus ja maine – algatused piirkonna võimalustest
teadvustamiseks väljaspool maakonda" tegevus 3.2 „Maale elama-tüüpi projektid,
mis
turundavad
tegevuspiirkonda
väärt
elukohana“
projektitaotluste
paremusjärjestuse ja projektitaotluste rahastamise suuruse ettepaneku kinnitamine.
1.5. Strateegia meetme 3 „Valgamaa tuntus ja maine – algatused piirkonna võimalustest
teadvustamiseks väljaspool maakonda" tegevus 3.3 „Valgamaa turundus turismi
sihtkohana ning ettevõtluskeskkonnana“ projektitaotluste paremusjärjestuse ja
projektitaotluste rahastamise suuruse ettepaneku kinnitamine.
2. MTÜ Partnerluse pakkumine koostööks messi „Maale elama 2017“ korraldamisel
3. ELARDi konverents Tartus 22.11.2016–23.11.2016
4. Muud teemad
1. Projektitaotluste paremusjärjestuse ja projektitaotluste rahastamise suuruse
ettepanekute kinnitamine
1.1 Strateegia meetme 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade
loomine" tegevus 1.1 „Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse
mikroettevõtlusse“ projektitaotluste paremusjärjestuse ja projektitaotluste rahastamise
suuruse ettepaneku kinnitamine
Taotlusvoor oli avatud 29.08.2016–16.09.2016. Maksimaalne toetussumma oli 30 000 eurot,
maksimaalne toetusmäär kuni 60%. Meetme kogueelarve 2016. aastaks on 311 738 eurot.
Laekus 24 projektitoetuse taotlust, millest hindamisele läks 23 taotlust toetuse kogusummas 508
380 eurot.
Hindamisele ei läinud OÜ Gotrade taotlus, kus puudus hindamiseks vajalik informatsioon ning
mida taotleja ei täiendanud pärast järelpärimist.
Dokument
„Mittetulundusühing
Valgamaa
Partnerluskogu
strateegia
2015–2020
hindamiskriteeriumid“ sätestab järgmist: projektitaotluse keskmine hindepunktide summa peab
olema vähemalt 2.0 (maksimaalne keskmine punktisumma on 4.0) ning hindamiskriteeriumide
4.1 ja 4.2 keskmine peab olema vähemalt 2.0.
Hindamistulemused
Hindamiskomisjoni ettepanek projektitaotluste paremusjärjestuse seadmise kohta.
Alustavad ettevõtted
Projekti
Taotleja nimi
Koondhinne
reg nr
39
Scaleter OÜ
…
69
Ööbikpalu Mesila OÜ
…
67
…
…
64
…
…
49
…
…
54
…
…
1
Hindamiskriteerium 4.1 või 4.2 on madalam kui ettenähtud lävend.
Tegutsevad ettevõtted
Projekti
Taotleja nimi
reg nr

Koondhinne

44
56
37
57
63
43
60
58
42
65
66
51
59
41
55
38
40

OÜ Sapronen
MTÜ Leigo Kontserdid
Puura Talu OÜ
Mittetulundusühing "Nüpli külakeskus"
Toretto OÜ
OÜ Järve Lihatööstus
MTÜ Hellenurme Veskimuuseum
MTÜ Parmu Ökoküla
OÜ Aarain Furniture
Lauer OÜ
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Kõigile koosolekul osalenud juhatuse liikmetele olid taotlused ja hindamiskoosoleku protokoll
eelnevalt kättesaadavad. Kõik juhatuse liikmed on esitanud konfidentsiaalsuse kinnituse.
Vastavalt mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2016. a rakenduskavale jaguneb toetuse
eelarve indikatiivselt pooleks alustavate ettevõtete ja tegutsevate ettevõtete vahel. Alustavate ettevõtete
osas kehtestatud lävendi ületanud projektitoetuse taotluste kogusumma on 42 960,49 eurot.
Monika Rogenbaum tegi ettepaneku suunata alustavate ettevõtete toetusena mittekasutatavad summad
tegutsevate ettevõtete toetuseks vastavalt tekkinud pingereale.

Hääletamisel: (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: jaotada meetme 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade
loomine" tegevus 1.1 „Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse
mikroettevõtlusse“ 2016. aasta taotlusvooru eelarve järgnevalt:
- alustavad ettevõtted 42 960,49 eurot
- tegutsevad ettevõtted 258 961,00 eurot
Taotlejale Heizung OÜ tehti ettepanek osaliseks toetamiseks, kui taotleja on suuteline ellu viima
osalise toetusega projekti täies mahus. Taotleja vastas, et osalise toetusega on võimalik ellu viia
projekt vaid osaliselt.
Monika Rogenbaum pani hääletusele hindamiskomisjoni ettepaneku alustavate ettevõtete osas
meetme 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade loomine" tegevus 1.1
„Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse“ projektitaotluste
paremusjärjestuse seadmise kohta ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta.
Hääletamisel: (6 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, Mati Raud taandas end hääletamis- ja
otsustusprotsessist)
Otsustati: kinnitada hindamiskomisjoni protokollist lähtuvalt meetme 1 „Töökohad ja teenused
– ettevõtluse elavdamine ja töökohtade loomine" tegevus 1.1 „Investeeringud häid töökohti
säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse“ alustavate ettevõtete projektitaotluste
paremusjärjestus ja iga projektitaotluse rahastamise suurus järgnevalt:
Alustavad ettevõtted
Projekti Taotleja nimi
Taotletav
Koondhinne Ettepanek

reg nr
39
69

Scaleter OÜ
Ööbikpalu Mesila OÜ

67

…

toetussumma
…
30000,00
…
12960,49
…
…

64

…

…

…

49

…

…

…

54
…
…
…
Hindamiskriteerium 4.1 või 4.2 hinne on madalam kui ettenähtud lävend.

Rahastada
Rahastada
Mitte
rahastada
Mitte
rahastada
Mitte
rahastada
Mitte
rahastada

1

Monika Rogenbaum pani hääletusele hindamiskomisjoni ettepaneku tegutsevate ettevõtete osas
meetme 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade loomine" tegevus 1.1
„Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse“ projektitaotluste
paremusjärjestuse seadmise kohta ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta.
Hääletamisel: (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada hindamiskomisjoni protokollist lähtuvalt meetme 1 „Töökohad ja teenused
– ettevõtluse elavdamine ja töökohtade loomine" tegevus 1.1 „Investeeringud häid töökohti
säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse“ tegutsevate ettevõtete projektitaotluste
paremusjärjestus ja iga projektitaotluse rahastamise suurus järgnevalt:
Tegutsevad ettevõtted
Projekti
Taotleja nimi
reg nr
44
OÜ Sapronen
56
MTÜ Leigo Kontserdid
37
Puura Talu OÜ
Mittetulundusühing "Nüpli
57
külakeskus"
63
Toretto OÜ
43
OÜ Järve Lihatööstus
MTÜ Hellenurme
60
Veskimuuseum
58
MTÜ Parmu Ökoküla
42
OÜ Aarain Furniture
65
Lauer OÜ

Taotletav
toetussumma
30000
29378
8148

Ettepanek
Koondhinne
…
…
…

29464 …
29280 …
30000 …
12691
30000
30000
30000

…
…
…
…

66

…

…

…

51

…

…

…

59

…

…

…

41
55

…
…

…
…

…
…

Rahastada
Rahastada
Rahastada
Rahastada
Rahastada
Rahastada
Rahastada
Rahastada
Rahastada
Rahastada
Mitte
rahastada
Mitte
rahastada
Mitte
rahastada
Mitte
rahastada
Mitte

38

…

…

…

40

…

…

…

rahastada
Mitte
rahastada
Mitte
rahastada

1.2 Strateegia meetme 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade
loomine" tegevus 1.3 „Piirkondlike võrgustike arendamine“ projektitaotluste
paremusjärjestuse ja projektitaotluste rahastamise suuruse ettepaneku kinnitamine
Taotlusvoor oli avatud 29.08.2016–16.09.2016. Minimaalne toetussumma oli 10 000 ja
maksimaalne oli 12 800 eurot, maksimaalne toetusmäär kuni 90%. Meetme kogueelarve 2016.
aastaks on 38 400 eurot. Laekus kolm projektitoetuse taotlust kogusummas 38 400 eurot.
Hindamistulemused
Hindamiskomisjoni ettepanek projektitaotluste paremusjärjestuse seadmise kohta:
Projekti
Taotleja nimi
Koondhinne
reg nr
50
mittetulundusühing Sangaste Rukkiküla
…
52
SA Valgamaa Arenguagentuur
…
53
Taheva Valla Külade Selts
…
Kõigile koosolekul osalenud juhatuse liikmetele olid taotlused ja hindamiskoosoleku protokoll
eelnevalt kättesaadavad. Kõik juhatuse liikmed on esitanud konfidentsiaalsuse kinnituse. Kati
Velner taandas ennast hääletamis- ja otsustusprotsessist seotuse tõttu mittetulundusühing
Sangaste Rukkiküla taotlusega.
Monika Rogenbaum pani hääletusele hindamiskomisjoni ettepaneku meetme 1 „Töökohad ja
teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade loomine" tegevus 1.3 „Piirkondlike võrgustike
arendamine“
projektitaotluste paremusjärjestuse seadmise kohta ja iga projektitaotluse
rahastamise suuruse kohta.
Hääletamisel: (6 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, üks ei hääletanud).
Otsustati: kinnitada hindamiskomisjoni pingerea ettepanekust lähtuvalt meetme 1 „Töökohad ja
teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade loomine" tegevus 1.3 „Piirkondlike võrgustike
arendamine“ projektitaotluste paremusjärjestus ja iga projektitaotluse rahastamise suurus
järgnevalt:
Projekti
Taotletav
Koondhinne
Ettepanek
Taotleja nimi
reg nr
toetussumma
Rahastada
mittetulundusühing Sangaste
12 800
50
…
Rukkiküla
52
… Rahastada
SA Valgamaa Arenguagentuur
12 800
53
… Rahastada
Taheva Valla Külade Selts
12 800
1.3 Strateegia meetme 3 „Valgamaa tuntus ja maine - algatused piirkonna võimalustest
teadvustamiseks väljaspool maakonda" tegevus 3.1 „Valgamaa maineüritused – üleeestilise kõlapinnaga Valgamaale tähelepanu tõmbavate ettevõtmiste/ürituste
turundus“ projektitaotluste paremusjärjestuse ja projektitaotluste rahastamise suuruse
ettepaneku kinnitamine

Taotlusvoor oli avatud 29.08.2016–16.09.2016. Maksimaalne toetussumma oli 38 000 eurot,
maksimaalne toetusmäär kuni 90%. Meetme kogueelarve 2016. aastaks on 38 000 eurot. Laekus
üks projektitoetuse taotlus kogusummas 38 000 eurot.
Hindamistulemused
Hindamiskomisjoni ettepanek projektitaotluste paremusjärjestuse seadmise kohta:
Projekti
Taotleja nimi
Koondhinne
reg nr
47
SA Valgamaa Arenguagentuur
…
Kõigile koosolekul osalenud juhatuse liikmetele oli taotlus ja hindamiskoosoleku protokoll
eelnevalt kättesaadavad. Kõik juhatuse liikmed on esitanud konfidentsiaalsuse kinnituse.
Monika Rogenbaum pani hääletusele hindamiskomisjoni ettepaneku meetme 3 „Valgamaa tuntus
ja maine – algatused piirkonna võimalustest teadvustamiseks väljaspool maakonda" tegevus 3.1
„Valgamaa maineüritused – üle-eestilise kõlapinnaga Valgamaale tähelepanu tõmbavate
ettevõtmiste/ürituste turundus“ projektitaotluste paremusjärjestuse seadmise kohta ja iga
projektitaotluse rahastamise suuruse kohta.
Hääletamisel: (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada hindamiskomisjoni pingerea ettepanekust lähtuvalt meetme 3 „Valgamaa
tuntus ja maine – algatused piirkonna võimalustest teadvustamiseks väljaspool maakonda"
tegevus 3.1 „Valgamaa maineüritused – üle-eestilise kõlapinnaga Valgamaale tähelepanu
tõmbavate ettevõtmiste/ürituste turundus“ projektitaotluste paremusjärjestus ja iga
projektitaotluse rahastamise suurus järgnevalt:
Projekti
Taotletav
Koondhinne
Ettepanek
Taotleja nimi
reg nr
toetussumma
47
… Rahastada
SA Valgamaa Arenguagentuur
38 000
1.4 Strateegia meetme 3 „Valgamaa tuntus ja maine – algatused piirkonna võimalustest
teadvustamiseks väljaspool maakonda" tegevus 3.2 „Maale elama-tüüpi projektid, mis
turundavad tegevuspiirkonda väärt elukohana“ projektitaotluste paremusjärjestuse ja
projektitaotluste rahastamise suuruse ettepaneku kinnitamine.
Taotlusvoor oli avatud 29.08.2016–16.09.2016. Maksimaalne toetussumma oli 1500 eurot,
maksimaalne toetusmäär kuni 90%. Meetme kogueelarve 2016. aastaks on 9882 eurot. Laekus
kolm projektitoetuse taotlust kogusummas 4500 eurot.
Hindamistulemused
Hindamiskomisjoni ettepanek projektitaotluste paremusjärjestuse seadmise kohta:
Projekti
Taotleja nimi
Koondhinne
reg nr
46 mittetulundusühing Sangaste Rukkiküla
…
71 Otepää Vallavalitsus
…
45 Taheva Valla Külades Selts
…
Kõigile koosolekul osalenud juhatuse liikmetele olid taotlused ja hindamiskoosoleku protokoll
eelnevalt kättesaadavad. Kõik juhatuse liikmed on esitanud konfidentsiaalsuse kinnituse.
Kati Velner taandas ennast hääletamis- ja otsustusprotsessist seotuse tõttu mittetulundusühing
Sangaste Rukkiküla taotlusega.
Monika Rogenbaum pani hääletusele hindamiskomisjoni ettepaneku meetme 3 „Valgamaa tuntus
ja maine – algatused piirkonna võimalustest teadvustamiseks väljaspool maakonda" tegevus 3.2
„Maale elama-tüüpi projektid, mis turundavad tegevuspiirkonda väärt elukohana“

projektitaotluste paremusjärjestuse seadmise kohta ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse
kohta.
Hääletamisel: (6 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, üks ei hääletanud)
Otsustati: kinnitada hindamiskomisjoni pingerea ettepanekust lähtuvalt meetme 3 „Valgamaa
tuntus ja maine – algatused piirkonna võimalustest teadvustamiseks väljaspool maakonda"
tegevus 3.2 „Maale elama-tüüpi projektid, mis turundavad tegevuspiirkonda väärt elukohana“
projektitaotluste paremusjärjestus ja iga projektitaotluse rahastamise suurus järgnevalt:
Projekti
Taotletav
Koondhinne
Ettepanek
Taotleja nimi
reg nr
toetussumma
mittetulundusühing Sangaste
46
Rahastada
1500
…
Rukkiküla
71
… Rahastada
Otepää Vallavalitsus
1500
45
… Rahastada
Taheva Valla Külade Selts
1500
1.5 Strateegia meetme 3 „Valgamaa tuntus ja maine – algatused piirkonna võimalustest
teadvustamiseks väljaspool maakonda" tegevus 3.3 „Valgamaa turundus turismi
sihtkohana ning ettevõtluskeskkonnana“ projektitaotluste paremusjärjestuse ja
projektitaotluste rahastamise suuruse ettepaneku kinnitamine.
Taotlusvoor oli avatud 29.08.2016–16.09.2016. Maksimaalne toetussumma oli 6000 eurot,
maksimaalne toetusmäär kuni 90%. Meetme kogueelarve 2016. aastaks on 25 940 eurot. Laekus
4 projektitoetuse taotlust kogusummas 24 000 eurot.
Hindamistulemused
Hindamiskomisjoni ettepanek projektitaotluste paremusjärjestuse seadmise kohta:
Projekti
Taotleja nimi
Koondhinne
reg nr
48 SA Valgamaa Arenguagentuur
…
62 mittetulundusühing Sportlik Eesti
…
70 Otepää Vallavalitsus
…
61 mittetulundusühing Parmu Ökoküla
…
Kõigile koosolekul osalenud juhatuse liikmetele olid taotlused ja hindamiskoosoleku protokoll
eelnevalt kättesaadavad. Kõik juhatuse liikmed on esitanud konfidentsiaalsuse kinnituse.
Monika Rogenbaum pani hääletusele hindamiskomisjoni ettepaneku meetme 3 „Valgamaa tuntus
ja maine – algatused piirkonna võimalustest teadvustamiseks väljaspool maakonda" tegevus 3.3
„Valgamaa turundus turismi sihtkohana ning ettevõtluskeskkonnana“ projektitaotluste
paremusjärjestuse seadmise kohta ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta.
Hääletamisel: (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada hindamiskomisjoni pingerea ettepanekust lähtuvalt meetme 3 „Valgamaa
tuntus ja maine – algatused piirkonna võimalustest teadvustamiseks väljaspool maakonda"
tegevus 3.3 „Valgamaa turundus turismi sihtkohana ning ettevõtluskeskkonnana“
projektitaotluste paremusjärjestus ja iga projektitaotluse rahastamise suurus järgnevalt:
Projekti
Taotletav
Koondhinne Ettepanek
Taotleja nimi
reg nr
toetussumma
48 SA Valgamaa Arenguagentuur
… Rahastada
6000
mittetulundusühing Sportlik
62
Rahastada
6000
…
Eesti
70 Otepää Vallavalitsus
… Rahastada
6000
61 mittetulundusühing Parmu
… Rahastada
6000

Ökoküla
2. MTÜ Partnerluse pakkumine koostööks messi „Maale elama 2017“ korraldamisel
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum tutvustas „Maale elama“ korraldusmeeskonna poolt Valgamaa
arendusorganisatsioonidele saadetud kirja, milles palutakse kaaluda, kas Valga maakonna
organisatsioonidel on huvi ja võimalus tulla Maale elama liikumisele 2017. aastal appi oma
piirkonna kogukondade motiveerimisel ning messi korraldamisel.
Toimus vastavasisuline arutelu. Messi korraldamist peeti üksmeelselt vajalikuks ja oluliseks.
01.11.2016 toetati ka kolme Valgamaa kogukonna osalemist 2017. aastal „Maale elama“ messil.
Otsustati: avaldada toetust ja tunnustust „Maale elama“ liikumise eesvedajatele ning messi
korraldusmeeskonnale. Toetame meetme 3.2 raames kolme Valgamaa kogukonna osalemist
2017. aastal korraldataval messil.
3. ELARDi konverents Tartus 22.11.2016–23.11.2016
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum andis teada ELARDi konverentsi toimumisest 22.–23. november Tartus, mille
põhiteemaks on LEADERi tulevik peale käesoleva programmperioodi lõppu.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: anda nõusolek tegevjuht Tiina Ivaski osalemiseks konverentsil ja katta tema
osalustasu 100 eurot.
4. Muud teemad
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum tegi ettepaneku tunnistada juhatuse 01.11.2016 koosoleku protokoll nr 8
asutusesiseseks kasutamiseks osades, mis puudutab projektitaotlustele antud hindeid ja
projektitaotluste mitterahastamist. Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu kodulehel
avalikustada väljavõte juhatuse 01.11.2016 toimunud koosoleku protokollist.
Otsustati: tunnistada juhatuse 01.11.2016 koosoleku protokoll nr 8 asutusesiseseks
kasutamiseks osades, mis puudutab projektitaotlustele antud hindeid ja projektitaotluste
mitterahastamist. Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu kodulehel avalikustada väljavõte
juhatuse 01.11.2016 toimunud koosoleku protokollist.

(allkirjastatud digitaalselt)
Monika Rogenbaum
koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Aili Keldo
koosoleku protokollija

