Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
Valga

18. aprill 2019 nr 3

Koosolek algas kell 12.00 ja lõppes kell 13.00.
Osalesid:
Puudusid:
Kutsutud:
Koosolekut juhatas:
Koosolekut protokollis:

juhatuse liikmed Ene Kaas, Viktor Mägi, Ivika Nõgel, Rasmus
Onkel, Anne Perlov, Mati Raud, Monika Rogenbaum, Kalmer Sarv
ja Aile Viks.
Kaido Tamberg, Tuuli Merimaa.
tegevmeeskonna liikmed Tiina Ivask ja Aili Keldo.
Monika Rogenbaum.
Aili Keldo.

M. Rogenbaum tegi ettepaneku koosoleku päevakorra kinnitamiseks.
Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada juhatuse koosoleku
päevakord:
1. Strateegia meetme 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade loomine"
tegevus 1.2 „Investeeringud kogukonnale vajalikesse elukondlikesse teenustesse, sh
kogukonnateenustesse“ projektitaotluste rahastamise suuruse ettepaneku kinnitamine
2. Rohug OÜ (Siro Haldus OÜ) projekti muudatustaotluse arutelu
3. Barclay de Tolly NG raami asukoha arutelu
4. Meetme 1.1 valdkonna „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinev ettevõtlus“
täpsustus

1. Strateegia meetme 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade
loomine" tegevus 1.2 „Investeeringud kogukonnale vajalikesse elukondlikesse teenustesse,
sh kogukonnateenustesse“ projektitaotluste rahastamise suuruse ettepaneku kinnitamine
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
Taotlusvoor oli avatud 11.02.2019–01.03.2019. Maksimaalne toetussumma oli 12 000 eurot,
maksimaalne toetusmäär 90%. Meetme kogueelarve 2019. aastaks on 55 000 eurot. Laekus 6
projektitoetuse taotlust kogusummas 71 931,56 eurot. Hindamiskomisjonile olid taotlused
kättesaadavad alates 15.03.2019.
Kuuest taotlusest kahe puhul, mis vastavalt pingereale mahtusid ettenähtud eelarvesse, määratles
taotleja pakutavat teenust kogukonnateenusena ning taotles investeeringule toetust kuni 90%.
Nendeks taotlejateks olid Osaühing Singularis ja Taheva Valla Külade Selts, kelle taotlused
esitati kinnitamiseks 18.04.2019 toimunud üldkoosolekule.
Juhatuse liikmetele olid taotlused ja hindamiskoosoleku protokoll eelnevalt kättesaadavad.
Juhatuse liikmed on esitanud konfidentsiaalsuse kinnituse. Koosolekul osalenutest kinnitasid
Monika Rogenbaum ja Rasmus Onkel seotust taotlejaga Taheva Valla Külade Selts.
Aile Viks pani hääletusele ettepaneku vastavalt üldkoosoleku otsusele meetme 1 „Töökohad ja
teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade loomine" tegevus 1.2 „Investeeringud

kogukonnale vajalikesse elukondlikesse teenustesse, sh kogukonnateenustesse“ projektitaotluste
paremusjärjestuse seadmise kohta ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta.
Hääletamisel: (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole; Monika Rogenbaum ja Rasmus Onkel ei
hääletanud)
Otsustati: kinnitada hindamiskomisjoni ettepanekust ja 18.04.2019 toimunud üldkoosoleku
otsusest lähtuvalt meetme 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade
loomine" tegevus 1.2 „Investeeringud kogukonnale vajalikesse elukondlikesse teenustesse, sh
kogukonnateenustesse“ projektitaotluste paremusjärjestus ja iga projektitaotluse rahastamise
suurus.
Taotleja nimi

OSAÜHING SINGULARIS

Taotletav
Piirkond Koondhinne Ettepanek
toetussumma
11 950,56
Palupera
Rahastada
….

DENTISTREE OÜ

12 000,00

Otepää

TAHEVA VALLA
KÜLADE SELTS

11 999,96

Taheva

LAATRE JAHISELTS

11 999,92

Rahastada
Rahastada

….

MITTETULUNDUSÜHING 7 049,52
VÄHERO JAHISELTS
….

….

11 981,70

Tõlliste

….

Tõlliste

Rahastada
Rahastada

….

….

….

Mitte rahastada*

* eelarveliste vahendite lõppemine
2. Rohug OÜ (Siro Haldus OÜ) projekti muudatustaotluse arutelu.
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis teada, et Rohug OÜ on esitanud muudatustaotluse, milles soovib teha muudatust
meetme 1.1 rahastuse saanud projektis „Külmalätte jahiturism“ viitenumbriga 619217823026.
Projektis oli ette nähtud jahimaja ja abihoone renoveerimine jahiturismi arendamiseks. Taotleja
soovib loobuda abihoone renoveerimisest ja asendada see suitsusauna renoveerimisega. Juhatuse
liige Mati Raud ja tegevjuht Tiina Ivask külastasid 11. aprillil taotlejat ja fikseerisid kohapealse
olukorra.
Toimus vastavasisuline arutelu. Aile Viks taandas ennast arutelust.
Hääletamisel: (8 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, Aile Viks ei hääletanud).
Otsustati: mitte toetada Rohug OÜ poolt esitatud projekti muudatustaotlust projektile
„Külmalätte jahiturism“, sest kavandatud muudatusega ei saa projekt täita oma seatud ja
hindamiskomisjoni hinnatud eesmärki, milleks on jahiturismi arendamine.
3. Barclay de Tolly NG raami asukoha arutelu
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis teada, et Valgamaa Partnerluskogu bilansis on NG kollane raam, asukohaga
Barclay de Tolly mausoleumi juures. Projektis osalevad partnerid on saanud loa National
Geographic kaubamärgi kasutamiseks vaid projekti tegevuste elluviimiseks. Leping maa
kasutamiseks lõpeb 2019. aasta märtsis. Tõrva vald ei osale NG kollaste raamide projektis.
Toimus vastavasisuline arutelu.

Ettepanek on teisaldada kõnealune raam Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonda. Tõrva
vallavalitsusega suheldakse raami teisaldamise osas.
Hääletamisel: (9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: teavitada Tõrva Vallavalitsust ja teisaldada NG kollane raam Tellingumäele Valga
valda.
4. Meetme 1.1 valdkonna „info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinev ettevõtlus“
täpsustus
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis teada, et kuna meetme 1.1 toetavate valdkondade loetelus on ka info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinev ettevõtlus, siis on tekkinud vajadus täpsustada selle
valdkonna sõnastus.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel: (9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: sõnastada info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinev ettevõtlus järgnevalt:
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevad tooted ja teenused kasutavad info-,
kommunikatsiooni- ja sidetehnoloogia tooteid/komponente/lahendusi innovaatiliste ja nutikate
lahenduste pakkumisel, sh teenuste (näiteks pilvepõhised teenused, pilveandmetöötlus,
rakenduste arendamine jm) ja asjade interneti arendamine (näiteks tervise monitooringu
seadmed, mis edastavad andmeid pilve või seadmed, mis edastavad andmeid kodu temperatuuri
või õhuniiskuse kohta, erinevad näitude kauglugejad, monitooringuseadmed jmt), IKT-l
põhineva digitaalse infosisu, kultuuri- ja loomemajanduse arendamiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)
Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Aili Keldo
Koosoleku protokollija

