Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
Valga

25. märts 2019 nr 2

Koosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 12.30.
Osalesid:
Puudusid:
Kutsutud:
Koosolekut juhatas:
Koosolekut protokollis:

juhatuse liikmed Viktor Mägi, Ivika Nõgel, Rasmus Onkel (lahkus
koosolekult pärast 5. päevakorrapunkti), Anne Perlov, Mati Raud,
Kaido Tamberg ja Aile Viks.
Ene Kaas, Tuuli Merimaa, Monika Rogenbaum ja Kalmer Sarv.
tegevjuht Tiina Ivask.
Aile Viks.
Tiina Ivask.

A. Viks tegi ettepaneku koosoleku päevakorra kinnitamiseks.
Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada juhatuse koosoleku päevakord:
1. Meede 2 – „Kogukonnad ja noored - kogukonnaalgatused oma elukeskkonna parandamiseks"
tegevus 2.1 „Aktiivne kogukond ja noored: uute tegevusvõimaluste loomine“
projektitaotluste paremusjärjestuse ja projektitaotluste rahastamise suuruse ettepaneku
kinnitamine.
2. Majandusaasta aruande arutelu
3. Revisjonikomisjoni aruanne
4. Seirearuanne
5. SA Taheva Sanatoorium projekti muudatustaotlus
6. Rakenduskava muudatus
7. Hanke korraldamine
8. Üldkoosoleku ettevalmistus
9. Muud teemad.
1. Meede 2–„Kogukonnad ja noored- kogukonnaalgatused oma elukeskkonna
parandamiseks" tegevus 2.1 „Aktiivne kogukond ja noored: uute tegevusvõimaluste
loomine“ projektitaotluste paremusjärjestuse ja projektitaotluste rahastamise suuruse
ettepaneku kinnitamine.
Taotlusvoor oli avatud 28.01.2019–14.02.2019. Maksimaalne toetussumma oli 9500 eurot,
maksimaalne toetusmäär 90%. Meetme kogueelarve 2019. aastaks on 76 000 eurot. Laekus 11
projektitoetuse taotlust kogusummas 84 268,97 eurot. Hindamiskomisjonile olid taotlused
kättesaadavad alates 25.02.2019. Hindamiskoosolek toimus 15. märtsil.
Juhatuse liikmetele olid taotlused ja hindamiskoosoleku protokoll enne juhatuse koosolekut
kättesaadavad. Juhatuse liikmed on esitanud konfidentsiaalsuse kinnituse. Koosolekul
osalenutest kinnitas Rasmus Onkel oma seotust taotlejaga Taheva Valla Külade Selts ja Viktor
Mägi taotlejaga Valga Vallavalitsus.

Hindamistulemused
Viktor Mägi lahkus ruumist antud päevakorra punkti arutamise ja otsuse tegemise ajaks.
Hindamiskomisjoni ettepanek projektitaotluste paremusjärjestuse seadmise kohta ja iga
projektitaotluse rahastamise suuruse kohta:
Taotleja nimi
MTÜ KARULA-LÜLLEMÄE
TERVISEJA
SPORDIKESKUS

Toetuse summa Piirkond

Koondhinne

8 617.50 Karula

….

ELVA VALLAVALITSUS

9 499.92 Palupera

….

TAHEVA VALLA KÜLADE
SELTS

6 066.00 Taheva

….

KOIKKÜLA KÜLASELTS

9 121.68 Taheva

….

VALGA VALLAVALITSUS

5 667.36 Karula, Tõlliste

….

PUKA KOGUKOND

9 499.68 Puka

….

OTEPÄÄ RATTAKLUBI

9 499.72 Otepää

….

2 176.20 Tõlliste

….

8 701.29 Palupera

….

7 078.38 Õru

….

MITTETULUNDUSÜHING
KORVPALLIKLUBI VALGAMAA
MITTETULUNDUSÜHING
AVATUD
HELLENURME
NOORTEKESKUS
MITTETULUNDUSÜHING EPRE
ARENDUS
….

8 341.24

….

….

Ettepanek
Rahastada
Rahastada
Rahastada
Rahastada
Rahastada
Rahastada
Rahastada
Rahastada

Rahastada

Rahastada
Mitte rahastada

Aile Viks pani hääletusele hindamiskomisjoni ettepaneku meetme 2 tegevus 2.1 „Aktiivne
kogukond ja noored: uute tegevusvõimaluste loomine“ projektitaotluste paremusjärjestuse
seadmise kohta ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta.
Hääletamisel: (5 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, Rasmus Onkel ei hääletanud).
Otsustati: kinnitada ettepanek meetme 2 tegevus 2.1 „Aktiivne kogukond ja noored: uute
tegevusvõimaluste loomine“ projektitaotluste paremusjärjestuse seadmise kohta ja iga
projektitaotluse rahastamise suuruse kohta.
2. Majandusaasta aruande arutelu
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2018. aasta majandusaasta
aruandest.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja esitada mittetulundusühing Valgamaa
Partnerluskogu 2018. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.

3. Revisjonikomisjoni aruanne
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T.Ivask andis ülevaate 14.02.2019 toimunud
revisjonikomisjoni aruandest.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

revisjonikomisjoni

koosolekust

ning

4. Seirearuanne
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate 14.02.2019 toimunud seire töörühma koosolekust ja seirearuandest.
Toimus vastavasisuline arutelu. Kaido Tamberg tegi ettepaneku tuua aruandes välja taotlejate arv
piirkonniti. Ivika Nõgel soovitas vaadata taotlemisaktiivsust piirkonnas elanike arvu suhtes.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja esitada seirearuanne üldkoosolekule tutvumiseks.
5. SA Taheva Sanatoorium projekti muudatustaotlus
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis teada, et 14.03.2019 esitas SA Taheva Sanatoorium Valgamaa Partnerluskogule
kooskõlastuse taotluse projekti Tsirgumäe-Sooblase kandi mänguväljaku rajamine muudatusteks.
Muudatustaotluses soovitakse muuta mänguväljaku asukohta ja algselt projektis kavandatud
investeeringute (võrkpüramiid, mängulinnak ja võrkkarussell) asemel rajada väljak
võrkpüramiidi ja kiigega. 22. märtsil käisid kohapeal juhatuse liige Viktor Mägi ning tegevjuht
Tiina Ivask. Külastuse käigus selgus, et kaalumisel on veel teine alternatiivne asukoht. Asukoha
muutust pidas taotleja vajalikuks, et mitte häirida lähedal asuvas majas elavaid
psüühikahäiretega isikuid. Kohapeal tutvuti mõlema võimaliku asukohaga. Atraktsioonide arvu
vähendamise peamine põhjus on soov rajada väljak suurematele lastele, kellele suunatud
atraktsioonid on kallimad. Vanemate laste osakaal on suurem ja seega oleks kasutajaid rohkem.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: nõustuda asukoha muutusega, kui see on avatud kogukonna liikmetele ning ei asu
kinnisel territooriumil. Nõustuda mänguväljaku atraktsioonide arvu vähendamisega.
6. Rakenduskava muudatus
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas 2019. aasta rakenduskava muutmise eesmärki, milleks on tõsta tekkinud
projektide eelarve jäägid meetmesse 1.1 „Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või
loovasse mikroettevõtlusse“ sügisese vooru eelarvesse.
Hääletamisel: (6 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: esitada 2019. a rakenduskava muutmise ettepanek üldkoosolekule kinnitamiseks.
7. Üldkoosoleku ettevalmistus
Kuulati Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas 18.04.2019 toimuva üldkoosoleku päevakorda:
 Majandusaasta aruanne (revisjonikomisjoni aruanne, audiitori aruanne)
 Ülevaade tegevustest
 Strateegia seire
 Seire töörühma koosseisu määramine
 2019. aasta rakenduskava muudatus
 Elukondlike teenuste taotlusvooru kogukonnateenuse projektide kinnitamine

 Muud küsimused
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (6 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada 18.04.2019 toimuva mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
üldkoosoleku päevakord.
8. Muud teemad
Ivika Nõgel tutvustas lühidalt 28. septembril toimuvat „Maale elamise päeva“, mille raames on
huvilised oodatud maale tutvuma sealsete avalike teenuste, töötamise võimaluste ja
elukeskkonnaga.
(allkirjastatud digitaalselt)
Aile Viks
koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiina Ivask
koosoleku protokollija

