Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
Valga
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Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 12.00.
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. 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. Partnerluskogu projekt – National Geographic rahvusvahelise koostööprojekti arutelu
4. Rakenduskava muudatus
5. Partnerluskogu projekt – kogukondade koostööprojekti arutelu
6. Partnerluskogu liikmeskond
7. Üldkoosoleku ettevalmistus
8. 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 29.01.2018–16.02.2018. Maksimaalne toetussumma oli 9500 eurot,
maksimaalne toetusmäär 90%. Meetme kogueelarve 2018. aastaks on 76 000 eurot. Laekus 11
projektitoetuse taotlust kogusummas 84 073,76 eurot. Hindamiskomisjonile on taotlused
kättesaadavad alates 02.03.2018.
Juhatuse liikmetele olid taotlused ja hindamiskoosoleku protokoll eelnevalt kättesaadavad.
Juhatuse liikmed on esitanud konfidentsiaalsuse kinnituse. Koosolekul osalenutest kinnitas
Monika Rogenbaum oma varasemat seotust taotlejaga SA Taheva Sanatoorium ja Kalmer Sarv
taotlejaga Mittetulundusühing Epre Arendus.
Hindamistulemused

Hindamiskomisjoni ettepanek projektitaotluste paremusjärjestuse seadmise kohta ja iga
projektitaotluse rahastamise suuruse kohta:
Taotleja nimi ja viitenumber
MITTETULUNDUSÜHING
MAAVILLANE (80286766)

Toetuse summa Piirkond

Koondhinne

2700 Karula

…

SPORDIKLUBI KARULA
(80134312)

9474,84 Karula

…

PUKA KOGUKOND (80423602)

9498,81 Puka

…

MTÜ AAKRE KÜLASELTS
(80306351)

9466,2 Puka

…

MITTETULUNDUSÜHING
SANGASTE ASUNDUSED
(80270765)

9499,8 Sangaste

…

SIHTASUTUS TAHEVA
SANATOORIUM (90007632)

9498,42 Taheva

…

MITTETULUNDUSÜHING
OTEPÄÄ ÜRITUSED (80347545)

7035,39 Otepää

…

MTÜ PRITSUMEHE MARID
(80347551)

4050 Puka

…

VALGA VALLAVALITSUS
(77000507)

9496,08 Tõlliste

…

MTÜ KARUPESA TEAM
(80321379)

5280,23 Otepää

…

7329,62

…

…

Ettepanek
Rahastada
Rahastada
Rahastada
Rahastada

Rahastada
Rahastada
Rahastada
Rahastada
Rahastada
Rahastada
Mitte rahastada

Monika Rogenbaum 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: (4 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, Monika Rogenbaum ja Kalmer Sarv 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 2017. aasta majandusaasta
aruandest ning tutvustas revisjonikomisjoni ettepanekuid ja audiitori aruannet.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja esitada mittetulundusühing Valgamaa
Partnerluskogu 2017. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.
3. Partnerluskogu projekt – National Geographic rahvusvahelise koostööprojekti arutelu
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tutvustas koostööprojekti “Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National
Geographic kollaste akendega” kavandit.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja esitada mittetulundusühing Valgamaa
Partnerluskogu National Geographic rahvusvaheline koostööprojekt üldkoosolekule
kinnitamiseks.
4. Rakenduskava muudatus
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas 2018. aasta rakenduskava muutmise vajadust juhul, kui üldkoosolek kiidab
heaks koostööprojekti “Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic
kollaste akendega” esitamise PRIAle. Sel juhul on vaja 2018. aasta rakenduskava meetmelehele
lisada tegevus 1.4 Koostööprojektid Lõuna-Eesti National Geographic’u võrgustiku
arendamiseks ning turundamiseks, toetuse eelarvega 27 000 eurot.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel: (6 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: esitada 2018. a rakenduskava muutmise ettepanek üldkoosolekule kinnitamiseks.
5. Partnerluskogu projekt – kogukondade koostööprojekti arutelu
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas koostööprojekti „Kogukondade võrgustiku arendamine Otepää ja Valga
vallas“ kavandit.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja esitada mittetulundusühing Valgamaa
Partnerluskogu kogukondadele suunatud koostööprojekt üldkoosolekule kinnitamiseks.
6. Partnerluskogu liikmeskond
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis teada, et OÜ Mahe Seeme on vahetanud omanikku ja ei tegutse enam Valgamaa
Partnerluskogu tegevuspiirkonnas. T. Ivask tegi ettepaneku arvata OÜ Mahe Seeme (11752696)
välja mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu liikmeskonnast ning tunnistada OÜ Mahe
Seeme laekumata liikmemaks summas 15 eurot lootusetuks nõudeks.
Hääletamisel: (6 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: arvata OÜ Mahe Seeme (11752696) välja mittetulundusühing Valgamaa
Partnerluskogu liikmeskonnast ning tunnistada OÜ Mahe Seeme laekumata liikmemaks summas
15 eurot lootusetuks nõudeks.
7. Üldkoosoleku ettevalmistus
Kuulati Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas 19.04.2018 toimuva üldkoosoleku päevakorda:
• Majandusaasta aruanne (revisjonikomisjoni aruanne, audiitori aruanne)
• Strateegia seire
• National Geographic´u rahvusvaheline koostööprojekt
• Rakenduskava muudatus
• Elukondlike teenuste taotlusvooru kogukonnateenuse projektide kinnitamine
• Partnerluskogu ühisprojekt kogukondade koostöö arendamiseks
• Juhatuse määramine
• Revisjonikomisjoni koosseisu muutmine

•

Muud küsimused

Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (6 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada 19.04.2018 toimuva mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
üldkoosoleku päevakord.
8. Muud teemad
8.1 Tiina Ivask tegi ettepaneku kutsuda üldkoosoleku päeval samas kohas, pool tundi enne
koosoleku algust kokku hindamiskomisjonide liikmete valimise piirkondlikud koosolekud.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: toetada ettepanekut hindamiskomisjonide liikmete valimise koosolekute läbiviimiseks
19. aprillil kell 9.30 (vahetult enne üldkoosolekut).
8.2 Tiina Ivask andis teada, et on koostamas Valgamaa Partnerluskogu taotluste andmebaasi ning
kasutab selleks ekspertabi.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)
Monika Rogenbaum
koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Aili Keldo
koosoleku protokollija

