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Koosolek algas kell 15.00 ja lõppes kell 17.00.
Osalesid:
Puudusid:
Kutsutud:
Koosolekut juhatas:
Koosolekut protokollis:

juhatuse liikmed Rasmus Onkel, Anne Perlov, Mati Raud, Monika
Rogenbaum, Kalmer Sarv ja Valdur Sepp.
Ene Kaas, Karl Kirt, Tuuli Merimaa, Ivika Nõgel ja Aile Viks.
tegevmeeskonna liikmed Tiina Ivask ja Aili Keldo.
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. Partnerluskogu projektide arutelu
1.1 Kollaste raamide kultuuripealinna projekt
1.2 Arukad külad
2. 2021. aasta rakenduskava
3. Üldkoosoleku ettevalmistus
4. Ülevaade tegevustest
5. Muud küsimused

1. Partnerluskogu projektide arutelu
1.1 Kollaste raamide kultuuripealinna projekt
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate kavandatavast koostööprojektist. Projekti 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 partnerid on LEADER tegevusgrupid Lõuna-Eestist (Valgamaa Partnerluskogu,
Piiriveere Liider, Võrumaa Partnerluskogu, Tartumaa Arendusselts), piirkonna linnad (Tartu,
Võru, Valga) ja SA Tartu 2024, National Geographic Eesti.
Kultuuripealinn TARTU 2024 raames toimuvad Lõuna-Eestis perioodil 2022-2024 kokku 24
sündmust. Lisaks sündmustele jätkatakse Lõuna-Eesti turundustegevusi ajakirjas National
Geographic Eesti ja teistes turunduskanalites.
Kavandatav eelarve 2021–2025 LEADER koostööprojektidest on kokku 170 000 eurot.
Koostööprojektid kavandatakse erinevate programmperioodide vahenditest ning seetõttu on
eelarve jagatud kahe koostööprojekti vahel. SA TARTU 2024 panustab programmi täiendava
eelarvega, mille täpne maht selgub arendusprotsessi lõpuks (2021. a alguses). Valgamaa
Partnerluskogu osa eelarvest on kokku 39 500 eurot. 2021–2023 a planeeritud eelarve sellest on
27 650 eurot.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks ja esitada projekt üldkoosolekule kinnitamiseks.

1.2 Arukad külad
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate kavandatavast siseriiklikust LEADER koostööprojektist “Arukate külade
arenguprogramm“. Partneriteks on 13 tegevusgruppi: Tartumaa Arendusselts, PAIK, Ida-Harju
Koostöökogu, Jõgevamaa Koostöökoda, Põlvamaa Partnerluskogu, Valgamaa Partnerluskogu,
Piiriveere Liider, Roheline Jõemaa, Pärnu-Lahe Partnerluskogu, Lääne-Harju Koostöökogu,
Kirderanniku Koostöökogu, Järva Arengu Partnerid, Hiiumaa Koostöökogu.
Projekti oodatavad tulemused:
1) luuakse Eesti arukate külade võrgustik ja seosed rahvusvahelise arukate külade (Smart Rural
21) võrgustikuga;
2) iga osalev küla/piirkond loob aruka küla strateegia/tegevuskava või küla/piirkonna
arengukava või valdkondliku tegevuskava;
3) iga osalev küla/piirkond viib ellu piloottegevuse – iga küla valib piloottegevuse, mida
programmis rakendab;
4) kommunikatsioonitegevuste kaudu tutvustatakse arukate külade strateegiate loomise
protsessi ja edulugusid pilootrakenduste kohta laiemale avalikkusele Eestis ja ka
rahvusvahelise võrgustiku kaudu;
5) LEADER tegevusgrupp omandab kogemuse, kuidas arukate külade kontseptsiooni kohalikul
tasandil rakendada ning saab vajadusel planeerida jätkutegevused uueks programmperioodiks
2021–2027.
Tegevused: Arukate külade strateegiate koostamine (6 koolitusmoodulit, 2-päevane õppereis
Eestis ja 5-päevane õppereis välisriiki), piloottegevuste elluviimine, mentorlustugi,
kommunikatsiooni- ja teavitustegevused, võrgustiku koordineerimine ja projektijuhtimine.
Koostööprojekti kavandatav eelarve on 209 940 eurot, mis on jagatud tegevusgruppide vahel
proportsionaalselt vastavalt osalevate külade/piirkondade arvule tegevusgrupi kohta. Ühe
kogukonnaga osaleva tegevusgrupi eelarve on 10 497 eurot, kahe kogukonnaga 20 994 eurot.
Arutati võimalust osaleda projektis kahe kogukonnaga. Kogukondadele osalemiseks
korraldatakse konkurss. Tegevmeeskond teeb ettepanku valikukriteeriumide osas.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks ja esitada projekt üldkoosolekule kinnitamiseks
osalemiseks projektis kahe kogukonnaga.
2. 2021. aasta rakenduskava
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas 2021. aasta rakenduskava ettepanekut.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja esitada üldkoosolekule kinnitamiseks 2021. aasta
rakenduskava.
3. Üldkoosoleku ettevalmistus
Kuulati Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas 8. oktoobril toimuva üldkoosoleku päevakorda:
1. Ülevaade partnerluskogu tegevustest
2. Partnerluskogu kavandatavate projektide arutelu
3. 2020. aasta rakenduskava muutmine
4. 2021. aasta rakenduskava arutelu ja kinnitamine
5. 2021. aasta liikmemaksude kinnitamine

6. Juhatuse koosseis
7. Muud küsimused
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (6 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada 8. oktoobril 2020 toimuva mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
üldkoosoleku päevakord.
4. Ülevaade tegevustest
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate Valgamaa Partnerluskogu tegevustest ja sündmustest.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
5. Muud küsimused
Juhatuse liikmed tutvusid Hargla kogukonnaköögi tegevuse ja ellu viidud projektidega.
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