Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Kaagjärve

5. juuni 2020 nr 3

Koosolek algas kell 14.00 ja lõppes kell 16.30.
Osalesid:
Puudusid:
Kutsutud:
Koosolekut juhatas:
Koosolekut protokollis:

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

M. Rogenbaum tegi ettepaneku koosoleku päevakorra kinnitamiseks.
Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada juhatuse koosoleku päevakord:
1. Majandusaasta aruanne ja revisjonikomisjoni aruanne
2. Seire töörühma tähelepanekud
3. Leaderi nähtavus Valgamaal
4. Lootusetud nõuded
5. Kollased raamid ja Tartu 2024
6. Rakenduskava muudatused
7. Rasmuse tagasiside veebruaris Brüsselis toimunud seminarile
8. Liikmeskond
9. Leader määruse muudatused
10. Leader fookusgrupp
11. Kagu-Eesti koostöö
12. Põhikirja muudatus
13. Üldkoosoleku ettevalmistus
14. Muud teemad

1. Majandusaasta aruanne ja revisjonikomisjoni aruanne
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2019. aasta majandusaasta
aruandest ja 26.05.2020 toimunud revisjonikomisjoni koosolekust ning revisjonikomisjoni
aruandest.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja esitada mittetulundusühing Valgamaa
Partnerluskogu 2019. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.
2. Seire töörühma tähelepanekud
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate 27.05.2020 toimunud seire töörühma koosolekust ja seirearuandest.
Jätkuvalt vajab tähelepanu Leader projektide nähtavamaks muutmine.
Toimus vastavasisuline arutelu.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja esitada seirearuanne üldkoosolekule tutvumiseks.
3. Leaderi nähtavus Valgamaal
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis teada, et jätkuvalt vajab tähelepanu Leader projektide nähtavaks tegemine
Valgamaal. See teema oli kõige rohkem kõne all ka toimunud seire töörühma koosolekul.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: teema vajab aktiivset tegevust. Regulaarselt tegeleda Facebooki uudiste loomisega
ning uurida koostöövõimalusi Lõuna-Eesti Postimehe ja ka valdade meediaspetsialistidega.
4. Lootusetud nõuded
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tegi ettepaneku tunnistada lootusetuks Heino Nurk OÜ 2019 a liikmemaksu nõue 15
eurot. Ettevõte on lõpetanud oma tegevuse ja äriregistrist kustutatud 01.07.2019.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel: (8 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: tunnistada lootusetuks Heino Nurk OÜ 2019 a liikmemaksu nõue 15 eurot.
5. Kollased raamid ja Tartu 2024
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis teada, et kavandamisel on koostööprojekt Lõuna-Eesti tegevusgruppidega Tartu
2024 raames, mille eesmärk on piirkonna identiteedi tugevdamine ning Lõuna-Eesti
tutvustamine külalistele meile oluliste väärtuste kaudu: puhas loodus, mitmekülgne
kultuuripärand, kohalik toit ja käsitöö, tervislik elustiil, jätkusuutlikud ja innovaatilised
lahendused, sotsiaalne sidusus ja kogukonnad. Projekti käigus viiakse ellu kogukonna poolt
algatatud 26 sündmust aastatel 2022–2024 ja turundustegevused sh artiklid ajakirjas National
Geographic Eesti.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja jätkata projekti ettevalmistamisega.
6. Rakenduskava muudatused
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis teada, et hetkel on projektide eelarve jääk 248 635 eurot. Toimus arutelu, millised
taotlusvoorud veel avada. Ettepanek on muuta 2020. aasta rakenduskava ja korraldada
septembris meede 1.1 taotlusvoor eelarvega 165 757 eurot. Ülejäänud vabad vahendid 82 878
eurot suunata 2021. aastal meede 2.1 taotlusvooruks.
Hääletamisel: (8 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: esitada 2020. a rakenduskava muutmise ettepanek üldkoosolekule kinnitamiseks.
7. Rasmuse tagasiside veebruaris Brüsselis toiminud seminarile
Kuulati: Rasmus Onkeli ettekannet.
R. Onkel tutvustas veebruaris Brüsselis toimunud konverentsil „Youth and depopulation“
kuuldud erinevate riikide huvitavaid praktikaid. Palju oli ka meile sarnaseid näiteid ja sai
kinnitust, et liigume õiges suunas. Rohkem peaks siin kohapeal pöörama rõhku just piirkonna
turundamisele. Paljud Leader grupid koordineerivad ka teiste fondide rahasid, mille abil loovad
täiendavaid lisavõimalusi.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

8. Liikmeskond
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum tutvustas mittetulundusühing Iiah poolt mittetulundusühing Valgamaa
Partnerluskogule esitatud liikmeksastumise avaldust.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel: (8 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: võtta vastu mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu liikmeks mittetulundusühing
Iiah (80380175).
9. Leader määruse muudatused
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas Leader määruse muudatusi. Kõige suurem muudatus puudutab
investeeringuprojekte, mille elluviimise tähtaega pikendati kahelt aastalt kolmele (kuid mitte
hiljem kui 31.12.2022) ja ühisprojektide tegevuskava saab muuta enne tegevuskavas ettenähtud
tähtaja saabumist.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
10. Leader fookusgrupp
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis teada, et osaleb Leader fookusgrupi töös. Fookusgruppi kuuluvad ministeerium,
PRIA ja Leader Liidu poolt esitatud 6 tegevusgrupi esindajad. Hetkel on päevakorras perioodi
lõpetamine, üleminekuperiood ja eelseiseva periood ettevalmistus.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
11. Kagu-Eesti koostöö
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis teada, et Kagu-Eesti tegevusgruppidega on olnud arutlusel järgmise perioodi
strateegiate koostamine ühise metoodika alusel.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja liikuda selles suunas edasi.
12. Põhikirja muudatus
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis teada, et seoses mittetulundusühingute seaduse muutmisega on vajalik viia sisse
mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu põhikirja järgmised muudatused järgnevas
sõnastuses:
32.2 Otsuseid võib vastu võtta ilma üldkoosolekut kokku kutsumata seaduses sätestatud
korras.
43. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatusest. Juhatus
võtab vastu otsuseid kohalviibivate liikmete lihthäälteenamusega. Juhatus võib otsuseid vastu
võtta ka kokku tulemata vastavalt seaduses sätestatud korras.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja esitada mittetulundusühing Valgamaa
Partnerluskogu põhikirja muudatused üldkoosolekule kinnitamiseks.

13. Üldkoosoleku ettevalmistus
Kuulati Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas 29.06.2020 toimuva üldkoosoleku päevakorda:
1. Majandusaasta aruanne (revisjonikomisjoni aruanne, audiitori aruanne)
2. Seirearuanne
3. Seiretöörühma koosseis
4. 2020. aasta rakenduskava muudatus
5. Juhatuse koosseis
6. Põhikirja muutmine
7. Muud küsimused
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada 29.06.2020 toimuva mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
üldkoosoleku päevakord.
14. Muud teemad

(allkirjastatud digitaalselt)
Monika Rogenbaum
koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Aili Keldo
koosoleku protokollija

