Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Otepää

31. jaanuar 2018 nr 1

Koosolek algas kell 11.30 ja lõppes kell 12.45.
Osalesid:
Puudusid:
Kutsutud:
Koosolekut juhatas:
Koosolekut protokollis:

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

M. Rogenbaum tegi ettepaneku koosoleku päevakorra kinnitamiseks.
Hääletamisel (6 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada juhatuse koosoleku
päevakord:
1. Strateegia uuendamine
2. Valgamaa Partnerluskogu kogukondadele suunatud koostööprojekti idee arutelu
3. Muud teemad
1. Strateegia uuendamine
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas strateegia uuendamisega seotud tegevusi. Kõigis piirkondades viiakse
veebruaris-märtsis läbi koosolekud, kuhu lisaks strateegia arutelule kutsutakse ka piirkonnale
huvitav persoon oma lugu rääkima. Strateegiaprotsessi läbiviimiseks on eelkõnelused peetud
Ivika Nõgeli (metoodika ja töörühmad), Marek Meki (koosolekute läbiviimine) ja Inga
Kalvistiga (strateegia kirjutamine).
Toimus vastavasisuline arutelu. Monika Rogenbaum tegi ettepaneku, et Karula ja Taheva
piirkond võiksid teha ühise koosoleku. Ühist koosolekut kavandavad ka Õru ja Tõlliste.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja korraldada piirkondades strateegia koosolekud.
Enne saadakse kokku ka kõigi oma piirkonna partnerluskogu liikmetega ja otsustatakse, keda
esitada oma piirkonnast mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu juhatuse liikme
kandidaadiks.
2. Valgamaa Partnerluskogu kogukondadele suunatud koostööprojekti idee arutelu
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas kavandatava kogukondadele suunatud koostööprojekti esialgset ideed ja
toimunud arutelusid valdade esindajatega. Projekti eesmärgiks on, et ühinenud Otepää ja Valga
vallas toimib külade/kogukondade omavaheline koostöö ning suhtlus kohaliku omavalitsusega.
Toimuvad regulaarsed kokkusaamised. Projekti kestus on kaks aastat.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja minna projektiga edasi.
3. Muud teemad
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis teada, et Kagu-Eesti tegevusgruppide tegevjuhtide kohtumisel oli kõne all
edaspidine koostöö. Ettepanek on jätkata konverentsi „Kogukonna vedurid“ korraldamist, mis
tõenäoliselt saab toimuma 2018. aasta sügisel, ning korraldada ühine juhatuste koolitus.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Konverentsi võimalike teemadena märgiti ära edunäited, kus kogukonna poolt ühiselt midagi
suurt ära tehtud, ning haldusreformi positiivne pool ja võimalused edasiminekuks.
Juhatuste koolitusel peaks kindlasti kajastamist leidma ka Leaderi spetsiifika.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja osaleda Kagu-Eesti tegevusgruppide koostöös.

(allkirjastatud digitaalselt)
Monika Rogenbaum
koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Aili Keldo
koosoleku protokollija

