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Koosolek algas kell 9.00 ja lõppes kell 11.00.
Osalesid:

Puudus:
Kutsutud:
Koosolekut juhatas:
Koosolekut protokollis:

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

M. Rogenbaum tegi ettepaneku koosoleku päevakorra kinnitamiseks.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada juhatuse koosoleku
päevakord:
1. Strateegia ja 2019. aasta rakenduskava muudatus
2. Rahvusvahelise koostööprojekti idee noortele
3. 2020. aasta rakenduskava
4. Otepää Vallavalitsuse ühisprojekti "Otepää piirkond "Maale elama" messil" muudatustaotlus
5. Partnerluskogu projektide elluviimine
6. Hankekorra tühistamine
7. Liikmeskond
8. Üldkoosoleku ettevalmistus
9. Muud teemad
1. Strateegia ja 2019. aasta rakenduskava muudatus
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis teada, et kui soovida toetada ettevõtjate võrgustike koolitus- ja teavitustegevusi
kõrgema toetusmääraga (kuni 90%), on võimalus lisada strateegias ning 2019. aasta
rakenduskavas Tegevus 3.1 „Algatused ettevõtjate ja kogukondade võrgustike arendamiseks ja
loomiseks“ Euroopa Parlamendi JA Nõukogu määruses (EL) nr 1305/2013 märgitud prioriteet 1
ja artikkel 14 –Teadmussiire ja teavitus, mis võimaldab toetada ka ettevõtetele suunatud koolitus
ja teavitusprojekte kuni 90% toetusmääraga.
Samuti on vajadus tõsta 2019. aasta rakenduskava elavdamiskulusid 20 000 euro võrra.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel: (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: esitada 2019. a rakenduskava ja strateegia muutmise ettepanekud üldkoosolekule
kinnitamiseks.
2. Rahvusvahelise koostööprojekti idee noortele
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate kavandatavast rahvusvahelisest koostööprojektist noortele. Partneriks on
Suupohja Leader tegevusgrupp. Projekti periood on märts 2020 kuni juuni 2022 ning
sihtrühmaks noored vanuses 14–22 aastat.
Eesmärgid on järgnevad:
– noored on teadlikumad erinevatest vabaaja võimalustest oma piirkonnas ja noorte jaoks
olulistest teemadest projekti partneri piirkonnas;
– noored on omandanud uued meediaoskused, mis aitavad väljendada uusi teadmisi
– noortel on paremad sotsiaalsed oskused.
Tegevustena on kavas:
1. Kaks aastat kestev meediaprogramm, mille käigus lahendatakse kaheksa ülesannet
kasutades erinevaid meedia võimalusi.
2. Suvekool noortele Valgamaal 2020. aastal ja Suupohja piirkonnas 2021. aastal.
Projekti eelarve on 25 550 eurot, taotletav summa 22 995.
Toimus vastavasisuline arutelu
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: esitada rahvusvaheline noortele suunatud koostööprojekt üldkoosolekule
kinnitamiseks.
3. 2020. aasta rakenduskava
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas 2020. aasta rakenduskava ettepanekut.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja esitada üldkoosolekule kinnitamiseks 2020. aasta
rakenduskava.
4. Otepää Vallavalitsuse ühisprojekti "Otepää piirkond "Maale elama" messil"
muudatustaotlus
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas Otepää Vallavalitsuse muudatustaotlust ühisprojektile viitenumbriga
619216821427, mille tegevusteks oli osalemine messidel „Maale elama“ aprillis 2017 ja aprillis
2018. Kuna tookord Maale-elama messi rohkem ei toimunud, siis jäid tegevused ellu viimata.
Samuti on tookordne ühisprojekti partner Sangaste vald haldusreformi käigus ühinenud Otepää
vallaga, seega puudub projektil endisel kujul partner. Küll aga on Otepää Vallavalitsusel soov
projekt muudetud kujul ja uue partneriga ellu viia. Koostatud on uus projekti tegevuskava ja
partneriks on MTÜ Otepää Külade Ühendus. Muudatuste tegemisel on arvestanud sellega, et
esialgselt esitatud projekti eesmärk jääb samaks.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, Kaido Tamberg ja Ivika Nõgel taandasid
ennast hääletamisest).
Otsustati: nõustuda Otepää Vallavalitsuse ühisprojekti 619216821427 taotletavate
muudatustega.
5. Partnerluskogu projektide elluviimine
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate Valgamaa Partnerluskogu poolt algatatud ühis- ja koostööprojektide
seisust.
Toimus vastavasisuline arutelu.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks
6. Hankekorra tühistamine
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis teada, et mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu hankekord on kinnitatud
04.09.2014 juhatuse koosoleku otsusega ning muudetud 13.11.2014 juhatuse koosoleku
otsusega. Uus 01.09.2017 jõustunud riigihangete seadus ei nõua hankekorda.
Ettepanek: tühistada hankekord tagasiulatuvalt alates 01.06.2019.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: tühistada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu hankekord tagasiulatuvalt
alates 01.06.2019.
7. Liikmeskond
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum andis teada, et Karula mahlad OÜ on esitanud liikmeskonnast väljaastumise
taotluse. Samuti on Heino Nurk OÜ andnud teada oma tegevuse lõpetamisest ja seoses sellega
palub ennast välja arvata mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu liikmeskonnast.
Hääletamisel (10poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: arvata mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu liikmeskonnast välja Karula
mahlad OÜ (14075929) ja Heino Nurk OÜ (10032716).
8. Üldkoosoleku ettevalmistus
Kuulati Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas 7. oktoobril toimuva üldkoosoleku päevakorda:
• Ülevaade tegevustest
• Audiitori määramine
• 2019. aasta rakenduskava muutmine
• 2020. aasta rakenduskava kinnitamine
• Liikmemaksude kinnitamine
• Rahvusvahelise noorteprojekti tutvustus, kinnitamine
• Tagasiside Maal elamise päevale Otepää ja Valga vallas
• Muud teemad
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: kinnitada 7. oktoobril 2019 toimuva mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
üldkoosoleku päevakord.
9. Muud teemad
Muid teemasid arutlusele ei tulnud

(allkirjastatud digitaalselt)
Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja
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