Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
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Koosolek algas kell 14.00 ja lõppes kell 16.00.
Osalesid:
Puudusid:
Kutsutud:
Koosolekut juhatas:
Koosolekut protokollis:

juhatuse liikmed, Ivika Nõgel, Rasmus Onkel, Anne Perlov, Mati
Raud, Monika Rogenbaum, Kalmer Sarv ja Aile Viks.
Ene Kaas, Tuuli Merimaa, Viktor Mägi ja Kaido Tamberg.
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. Meede 2 tegevuse 2.1 „Aktiivne kogukond ja noored“ uute tegevusvõimaluste loomine
juhendmaterjali TAOTLEMISE MEELESPEA 2020 kinnitamine.
2. SA Valgamaa Arenguagentuur meede 3.1 ühisprojekti „Valgamaa tuntuks“ tegevuskava
muutmine.
3. Taheva Valla Külade Seltsi meede 3.2 ühisprojekti „Väärt elupaik kagunurgas“
tegevuskava muutmine.
4. Leader meetme rakendamine ning tulevikuplaanid.
5. Muud küsimused.
1. Meede 2 tegevuse 2.1 „Aktiivne kogukond ja noored“ uute tegevusvõimaluste loomine
juhendmaterjali TAOTLEMISE MEELESPEA 2020 kinnitamine
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas Meede 2 tegevuse 2.1 „Aktiivne kogukond ja noored“ uute tegevusvõimaluste
loomine juhendmaterjali TAOTLEMISE MEELESPEA 2020.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel: (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada meede 2 tegevuse 2.1 „Aktiivne kogukond ja noored“ uute
tegevusvõimaluste loomine juhendmaterjal TAOTLEMISE MEELESPEA 2020.
2. SA Valgamaa Arenguagentuur meede 3.1 ühisprojekti „Valgamaa tuntuks“ tegevuskava
muutmine
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas SA Valgamaa Arenguagentuur poolt esitatud muudatustaotlust projekti
„Valgamaa tuntuks!“ tegevuskavale. Soov on pikendada projekti pikkust 6 kuu võrra ning teha
selle aja jooksul veel üks tegevus, milleks on kevadine turunduskampaania sotsiaalmeedias.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel: (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: nõustuda SA Valgamaa Arenguagentuur meede 3.1 ühisprojekti „Valgamaa tuntuks“
(viitenumber 619216821420) tegevuskava muudatustega.
3. Taheva Valla Külade Seltsi meede 3.2 ühisprojekti „Väärt elupaik kagunurgas“
tegevuskava muutmine
Monika Rogenbaum ja Rasmus Onkel lahkusid arutelu ja hääletuse ajaks ruumist.
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas Taheva Valla Külade Seltsi poolt esitatud muudatustaotlust projekti „Väärt
elupaik kagunurgas“ tegevuskavale. Kuna mess jäi ära ja piirkonna info jagamise töötaja kulud
on saadud katta teistest vahenditest, soovitakse ära jäetud kulude ja tegevuste asemel tellida
piirkonda tutvustava videoklipp ning levitada seda sotsiaalmeedias. Samuti avaldatakse
videoklipp Kotuse koostöövõrgustiku www.kotus.ee veebilehel.
Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel: (5 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: nõustuda Taheva Valla Külade Seltsi meede 3.2 ühisprojekti „Valgamaa tuntuks“
(viitenumber 619216821417) tegevuskava muudatustega.
4. Leader meetme rakendamine ning tulevikuplaanid.
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask tutvustas riigikohtu lahendit seoses Hiidlaste Koostöökogu taotleja MTÜ Halulaev
vaidluses PRIAga riigihangete teemal. Kõigile toetuste taotlejatele oluline oli riigikohtu
halduskolleegiumi seisukoht, mille kohaselt hankija määratlemisel riigihangete seaduses mõistes
ei saa lähtuda vaid sellest, et isik kasutab oma tegevuses toetusi. Ainuüksi toetuse maksmine ei
muuda vabakonna tegevust avaliku ülesande täitmiseks. Kolleegium ei näinud, et MTÜ
Halulaeva puhul oleks olnud tegemist hankijaga riigihangete seaduses mõistes.
T.Ivask andis teada, et sellel nädalal peaks National Geographic kollane raam paigaldatama
Tellingumäele.
Kultuuripealinn Tartu 2024 üheks projektiks on kollaste raamide kultuurisündmuste seeria.
Kavas on 4 suuremat ja 20 väikese ja keskmise suurusega sündmust. Sündmuste planeerimisel
lähtutakse nii kultuuripealinna väärtustest kui ka tegevusgruppide ja ajakirja National
Geographic Eesti koostööprojekti läbivatest teemadest: kaunis loodus, lihtne elu, uued viisid,
kohalikud algatused. Üritused selgivad läbi avaliku konkurss kogukondadele. Järgmisel aastal
täpsustatakse ürituste kontseptsioon ning ürituste valikuprintsiibid. Esimesed üritused toimuvad
2022. aastal.
Ministeerium valmistab ette Leader määruse muudatust, mille kohaselt lühendatakse
ühisprojektide minimaalset elluviimise aega ühe aastani.
9. detsembril toimus esimene Maaeluministeeriumi poolt kokku kutsutud Leader töörühma
koosolek, kus keskenduti eelseisva perioodi nõuetele tegevusgrupile, selle tegevuspiirkonnale
ning kas võimaldada olukord, kus samas piirkonnas oleks võimalik koostada konkureerivaid
strateegiaid.
Eelseisval perioodil on ministeeriumi ja PRIA soov laialdasemalt kasutada lihtsustatud
kulumeetodeid, mis aitavad vähendada nii taotleja kui rakendusüksuse halduskoormust ning
lühendada taotluste menetlusaega.
A. Keldo andis ülevaate elluviidud projektide seireandmete kogumisest. Praeguseks on
kogukonnameetmes seireandmete esitamise tähtaeg (üks aasta peale projekti lõppu) on saabunud
39 taotlejal, kellele on saadetud ka vastav teavitus. Ettevõtlusmeetmes on tähtaeg (kaks aastat
peale projekti lõppu) saabunud seitsmel taotlejal.
Toimus vastavasisuline arutelu.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
5. Muud küsimused
Muid küsimusi arutlusele ei tulnud.

(allkirjastatud digitaalselt)
Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Aili Keldo
Koosoleku protokollija

