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Koosolek algas kell 14.00 ja lõppes kell 16.00.
Osalesid:
Puudusid:
Kutsutud:
Koosolekut juhatas:
Koosolekut protokollis:

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

M. Rogenbaum tegi ettepaneku koosoleku päevakorra kinnitamiseks.
Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada juhatuse koosoleku
päevakord:
1. Eesti Leader Liidu tegevus
2. Strateegia meetmete muudatusettepanekud
3. National Geographicu koostööprojektid
4. Ülevaade kogukondade kohtumistest Lüllemäel ja Nõunis
5. Muud teemad
1. Eesti Leader Liidu tegevus
Kuulati: Triin Kallase ettekannet.
T. Kallas andis ülevaate Eesti Leader Liidu tegevusest, liikmelisusest ja edasistest plaanidest.
Leader Liidu peamisteks eesmärkideks on Leader kohalike tegevusgruppide ühendamine,
esindamine ja arendamine.
Momendil kuulub Eesti Leader Liidu liikmeeskonda 20 tegevusgruppi. Ühingut juhib
viieliikmeline juhatus ja tööl on tegevjuht. Moodustatud on kuus töörühma, kellest kõige
aktiivsemalt on käesoleval aastal koos käinud multifondide töörühm. Multifondide töörühma
eesmärk on tutvustada kogukonna juhitud kohaliku arengu lähenemist (Community Led Local
Development – CLLD), et uuel programmperioodil oleks võimalik rakendada lisaks
põllumajandusfondile ka teiste fondide (nt sotsiaalfond, regionaalarengufond) vahendeid
vastavalt kohalikele vajadustele. Oluline selle lähenemise juures on, et otsused tehakse kohalikul
tasandil. T.Kallas tutvustas juba toimunud kui eelseisvaid kohtumisi ja sündmusi. Oluline selle
juures on üldine teadlikkus senisest Leader kogemusest ning Leaderi nähtavamaks muutmine.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
2. Strateegia meetmete muudatusettepanekud
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas töörühma ettepanekut Valgamaa Partnerluskogu strateegia meetmete
muutmiseks. Suurimaks muudatuseks on meetme 3 – „Valgamaa tuntus ja maine“ asendamine
koostööteemaga – meetme tööpealkirjaga „Võrgustikud“. Siia on kavandatud kaks tegevust: 3.1

Võrgustike loomine ja arendamine ning tegevus 3.2 Partnerluskogu algatused võrgustike arengu
toetamiseks. Nende alla koonduvad ka senised võrgustike arengule suunatud tegevused 1.3, 1.4
ja 2.3.
Meetme 2 tegevused 2.1 ja 2.2 liidetakse tegevuseks 2.1 „Aktiivne kogukond ja noored“: uute
tegevusvõimaluste loomine.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja tegeleda üldkoosolekule kinnitamiseks esitatavate
strateegia muudatusettepanekutega edasi.
3. National Geographicu projekt
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate projekti meeskonna ja linnade esindajate kohtumisest, kus oli arutlusel
linnade osalemine NG rahvusvahelises koostööprojektis. Valga linnale on ettepanek projektis
osalemiseks tehtud ja läbirääkimised käivad.
Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnast välja jääb hetkel Barclay de Tolly mausoleumi
juures olev raam. Tõrva vallale saadeti ettepanek planeeritavas projektis osalemiseks. Tõrva
valla esindaja vastas, et ei ole huvitatud projektis osalemisest, sest projektist saadav kasu ei ole
efektiivseim võimalikest. Toimus vastavasisuline arutelu, mille käigus tehti ettepanek kaaluda
Barclay de Tolly raami teisaldamist Valga vallas Tsirgumäe külas asuvale Tellingumäele. See
asukoht oli kaalumisel ka raamide paigutamisel 2013. aastal kuid jäi tookord siiski välja.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja alustada läbirääkimisi raami teisaldamiseks.
4. Ülevaade kogukondade kohtumistest Lüllemäel ja Nõunis
Kuulati: Aili Keldo ettekannet.
A. Keldo andis ülevaate kogukondade võrgustiku arendamisele suunatud ühisprojekti esimestest
kohtumistest. Kogukondade huvi on suur ja kokku oli osalejaid Valga vallas 19 ja Otepää vallas
26.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja olla abiks seni kõrvale jäänud kogukondade
kaasamisel.
5. Muud teemad.
Muid teemasid arutlusele ei tulnud.

(allkirjastatud digitaalselt)
Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Aili Keldo
Koosoleku protokollija

