MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tõrva

21. juuni 2012 nr 10

Koosolek algas kell 9.00 ja lõppes kell 14.30
Osalesid:

Puudus:
Kutsutud:

Koosolekut juhatas:
Koosolekut protokollis:

juhatuse liikmed Annika Jaansoo, Terje Korss, Marek Mekk, Kaja
Papagoi, Kaido Purason, Monika Rogenbaum, Rain Ruusa, Maido
Ruusmann, Aivar Uibu, Indrek Valner, Kati Velner.
juhatuse liige Kairi Rebane.
tegevmeeskonna liikmed, Aili Keldo, Aile Viks, Anneli Kattai,
praktikant Deivi Sarapson, kuvandiprojekti tutvustaja Linnar
Priimägi.
Monika Rogenbaum.
Monika Rogenbaum.

M. Rogenbaum tegi ettepaneku kinnitada koosoleku päevakord.
Hääletamisel (poolt 11, vastu ei ole, erapooletu ei ole)
Otsustati: kinnitada juhatuse koosoleku
päevakord:
Tõrva linnas elluviidud projektidega tutvumine
Kahe eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
Taotleja V.C.F. Group vaide arutelu (Tugev Tegija taotlusvoor 2012)
Puka Arenduse ja Noorte Koda poolt esitatud kohtuasja arutelu (Väärt elukeskkond
taotlusvoor)
5. Taotluste menetlemise ja hindamise süsteemi analüüs ja korrastamine
6. Partnerluskogu projekt - Noorte ettevõtlikkuse tõstmine
7. Projektide muutmise taotlused – MTÜ Vidrike Külaselts (Noor Valgamaa 2010), OÜ
Toidupada (Tugev tegija 2012)
8. Ettevõtlusnõustaja projekti edasine käik
9. Ootused juhatuse koosoleku protokollidele
10. Tegevjuhi volitused
11. Rahvusvaheliste koostööprojektide ettevalmistus
12. Kuvandiprojekti aruande tutvustus
13. Muud küsimused
14. Esindaja määramine MTÜ-sse Maitsev Lõuna-Eesti.
1.
2.
3.
4.

1. Tõrva linnas elluviidud projektidega tutvumine
Kuulati: Maido Ruusmanni ettekannet.
M. Ruusmann tutvustas Tõrva linnas LEADER- rahastuse saanud projekte.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
2. Kahe eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum tegi ettepaneku juhatuse 21.05.2012 ja 05.06.2012 toimunud koosolekute
protokollide kinnitamiseks.
Hääletamisel (11 poolt, vastu ei ole, erapooletu ei ole)

Otsustati: kinnitada juhatuse 21.05.2012 ja 05.06.2012 koosolekute protokollid nr 8 ja 9.
3. Taotleja V.C.F. Group vaide arutelu (Tugev Tegija taotlusvoor 2012)
Kuulati: Maido Ruusmanni ettekannet.
V.C.F Group´i teavitati partnerluskogu juhatuse koosoleku toimumisest ja vaiete arutelust.
Vaide esitaja esindajat koosolekule ei ilmunud. Juhatus koostab vaidele vastuse. Aega vaidele
vastata on alates vaide kättesaamisest 10 päeva, millele lisandub 30 päeva, kui vaie vajab
täiendavat uurimist. Vaide esitajale on teatatud, et vaide läbivaatamine nõuab lisaaega ja
pikendatud sellele vastamist kuni 40 päevani.
Otsustati: jätta V.C.F Group vaie rahuldamata ja koostada talle sellekohane motiveeritud
vastus.
4. Puka Arenduse ja Noorte Koda poolt esitatud kohtuasja arutelu (Väärt elukeskkond
taotlusvoor)
Kuulati: Maido Ruusmanni ettekannet.
Varem on antud taotleja esitanud ka partnerluskogule vaide.
Kaebus on sisuliselt sama, mis vaideski oli – ärakuulamisõiguse mitte rakendamine
projektitaotluste menetlemise käigus ja hindamispunktide mitte arusaadavus taotlejale.
Partnerluskogu peab kohtule oma seisukoha andma. Otstarbekas oleks kasutada kohtus
esindamisel õigusbüroo teenust. Juriidiliste teenuste kulu pole partnerluskogule abikõlbulik,
selleks tuleb vahendid leida liikmemaksudest.
Otsustati:
1) Mitte nõustuda kaebaja väidetega ja esitada kohtule oma seisukohad.
2) Palgata antud kohtuasjas partnerluskogu lepinguliseks esindajaks õigusbüroo.
3) Tegevmeeskonnal jälgida kõiki kohtuasjaga seotud tähtaegu.
5. Taotluste menetlemise ja hindamise süsteemi analüüs ja korrastamine
Kuulati: Tiina Ivaski, Aili Keldo ja Anneli Kattai ettekannet.
Tegevjuht on saatnud juhatuse liikmetele välja Maaelu Arendajate Ühingu pakkumise. Töö
sisuks oleks projektitoetuste menetlemise ja hindamissüsteemi analüüs. Töö hind on 2300 eurot.
Meetmete koordinaatorid on kogunud ja koondanud infot projektitaotluste hetkeseisu kohta,
kasusaajate, kaasatute jms mõõdetavate tulemuste kohta. Sihttasemete sisu tuleb uue strateegia
koostamise ajal läbi mõelda ja üheselt kokku leppida, nt kasusaajate arvu osas määratleda
konkreetne sisu, kes ja millistel tingimustel on kasusaajad.
Prognoositavad tulemused (nii lõpetatud kui ka pooleli olevad projektid) võrdluses
meetmelehtedel seatud sihtasemetega:
Meede kogukonna algatused ja koostöö
Oodatav tulemus
Elukeskkonnaprojektid

Oodatav tulemus heakskiidetud
Eesmärk 2013 projektide põhjal
50
61

Uued tegevused piirkonnas

15

73

Küladevahelised koostööprojektid
Valla piire ületavad projektid

10
10

32
23

Külade, alevike ja väikelinnade arv, kus mis on hõlmatud
tegevustega

50

46

383 470

791533

5000
1500
80

2170
4350
149

Investeeringute kogumaht
Väärt elukeskkonna tegevustesse kaasatud
Kogukonna hääle projektides kasusaajate arv
Koolitatud eestvedajad

Nõustatud kogukonnad
Rakendatud olulise tähtsusega maineprojektid

60
5

120
9

Meede Noorte algatused ja koostöö
Oodatav tulemus heaks kiidetud
projektide põhjal

Oodatud tulemus
Rakendatud vähemalt 60 noorteprojekti
Rakendatud vähemalt 8 noorteprojekti koostöö
Kasusaajate hulk 2000 (3000)
Võrgustikku kuulub vähemalt 75 noorteliidrit
Tegevusega hõlmatud külade, alevike, linnade arv 50
Investeeringu kogumaht (192000€)
Investeeringud inimestesse
Investeeringud objektidesse

69
9
3700
62
130
456052
220358
235694

Igas VPK tegevuspiirkonnas toimib noorsootöö
VPK koolitusel, konverentsil on osalenud vähemalt 100 noort
Ellu viidud 50 noortealgatust (NVM)
Noortealgatusse kaasatud 1000 noort (NVM)
Projektijuhtimise kogemuse on saanud 30 (75) noort (NVM)

10
390
47
1377
39

Ellu viidud 1/3 noortestrateegia alaeesmärkidest ning noorteportaali
külastatavus on tõusnud 500000 külastajani

0

Meede Ettevõtete areng ja koostöö
Oodatav tulemus
Rakendatud 50 ettevõtte investeeringud;
Investeeringute kogumaht vähemalt 17,0 mln krooni =
1086498 EUR;
Võrgustikesse kaasatud 250 ettevõtjat;
Rakendatud 5 siseriiklikku koostööprojekti ja üks
rahvusvaheline koostööprojekt;
Koolitustes osalenud vähemalt 75 ettevõtjat.
Kokku teostatud 15 koolituspäeva.

Oodatav tulemus heaks kiidetud
projektide põhjal

Ivesteering koos
omaosalusega

80
669 976
761

1 116 627

0
111
24

Hääletamisel (11 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati:
1) Tellida Maaelu Arendajate Ühingult töö Valgamaa Partnerluskogu taotluste menetlemise
ja hindamise süsteemi analüüsiks ja korrastamiseks.
2) Uue strateegia koostamisel konkretiseerida mõõdetavate sihttasemete sisu, et tagada
nende võimalikult ühtne mõistetavus.
3) Taotluste menetlemise ja hindamise süsteemi analüüsiks tulevad juhatuse liikmed kokku
4. juulil 2012 kell 9.00 Taagepera Külaseltsi ruumides.
6. Partnerluskogu projekt - Noorte ettevõtlikkuse tõstmine
Monika Rogenbaum taandas end antud päevakorrapunkti arutelult põhjusel, et hindamisel peab
kohalike omavalitsuste esindajate arv olema väiksem kui erasektori ja kolmanda sektori
esindajate arv.
Maido Ruusmann juhatas 6. päevakorrapunkti arutelu.
Kuulati: Aile Viksi ettekannet.

Projekti eesmärgiks on laiendada suurendada Valgamaa noorte ettevõtlikust.
Projekti raames korraldatakse kahepäevane seminar „Ideede starter“ 40-le osalejale ja
ühepäevased piirkondlikud (Tõrva, Otepää, Valga) projektikirjutamise koolitused 45-le osalejale.
Igast piirkonnast oodatakse keskmiselt 15 osalejat.
Seminari esimese päeva teemaks on ideede inspiratsioon ja teise päeva teema on ideede
käivitamine. Seminaril saadud ideede põhjal õpetatakse noortele, kuidas kirjutatakse projekti.
Projekti kogukulud on 3370,60 eurot, toetussumma PRIA-lt 3033,54 eurot.
Projekti „Noorte ettevõtlikkuse tõstmine“ hindajad:
Hindaja nimi

Sektori
esindatud

Omavalitsuspiirkond

Annika Jaansoo

III sektor

Otepää vald

Kaido Purason

erasektor

Hummuli vald

Maido Ruusmann

KOV

Tõrva linn

Kati Velner

III sektor

Sangaste vald

Terje Korss

KOV

Palupera vald

Rain Ruusa

KOV

Karula vald

Indrek Valner

erasektor

Helme vald

Aivar Uibu

KOV

Põdrala vald

Marek Mekk

III sektor

Tõlliste vald

Kaja Papagoi

III sektor

Õru vald

Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada MTÜ Valgamaa Partnerluskogu projekt „Noorte ettevõtlikkuse tõstmine“
toetussummaga 3033, 54 ja esitada see PRIA-le.
Maido Ruusmann lahkus koosolekult.
7. Projektide muutmise taotlused – MTÜ Vidrike Külaselts (Noor Valgamaa 2010), OÜ
Toidupada (Tugev tegija 2012)
Kuulati: Anneli Kattai ettekannet.
Anneli Kattai tutvustas OÜ Toidupada taotlust projekti „Kohvik-elamustoitlustus“ muutmiseks.
Taotluse sisu: OÜ Toidupada taotles 2012.a meetmest „Tugev tegija „ toetust metsakohviku
avamiseks. MTÜ Valgamaa Partnerluskogu juhatus kinnitas projektitaotluse toetuse
kogusummas 4363,20 eurot.
Tegevuste käigus on ilmnenud, et projektis algselt planeeritud uut kaminahju ei lähe vaja, sest
vana ahju on võimalik taastada.
OÜ Toidupada soovib asendada algselt planeeritud kaminahju summas 3040 EUR järgnevate
seadmetega: köögimööbel 644 eurot, ventilatsioonikubu 853 eurot, riiulid 289 eurot, gaasipliit
226 eurot, eelpesulaud 458 eurot, automaatne pesusüsteem ahjule 264 eurot ja kohviku välisuks
305,7 eurot, kogusumma 3039,7 eurot. Projektitoetuse taotlust ei ole veel esitatud PRIAsse.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletud ei ole)

Otsustati: nõustada OÜ Toidupada taotlusega projekti „Kohvik-elamustoitlustus“ tegevuste ja
eelarve muutmisega vastavalt taotlusele.
Kuulati: Aile Viksi ettekannet.
Aile Viks tutvustas MTÜ Vidrike Külaseltsi taotlust projekti „Vidrike küla noorte palliplats“
(viitenumber 430010821938) muutmiseks.
Taotluse sisu: MTÜ Vidrike Külaselts soovib muuta projekti raames soetatavate jalgpalliväravad
paigaldusega (maksumus 766,94 eurot) traatvõrgust piirdeaia paigaldamiseks (1104,30 eurot) ja
seega toetuse, mis on määratud jalgpalliväravate paigaldamiseks asendamist traatvõrgust
piirdeaia paigaldamise kuludega. Seega taotleja omafinantseering projektile suureneb.
Võrkpalli võrgupostid ja võrk paigaldusega ning korvpalli konstruktsioonid paigaldusega
teostatakse vastavalt esialgselt planeeritule.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati:
1) Nõustuda MTÜ Vidrike Külaseltsi taotlusega projekti „Vidrike küla noorte palliplats“
tegevuste ja eelarve muutmisega vastavalt taotlusele.
2) Taotlejal tagada ehitusseadusest tulenevate nõuete täitmine.
Maido Ruusmann saabus koosolekule tagasi.
8. Ettevõtlusnõustaja projekti edasine käik
Kuulati: Anneli Kattai ettekannet (lisatud).
Äriregistri andmetel seisuga mai 2012 on Valgamaal 3417 organisatsiooni, millest äriühinguid
1555 ja füüsilisest isikust ettevõtjaid 998. Kõik ettevõtjad teevad ühel või teisel moel koostööd.
Toimivad võrgustikud on Valgamaa Äriklubi, SA Valgamaa Arenguagentuuri baasil
turismiedendajad, Valgamaa Põllumeeste Liit ja Valgamaa Partnerluskogu, lisaks väiksemad
grupid valdkondade või piirkondade kaupa. Ettevõtjate võrgustike päevakorras on küsimus,
kuidas ühendada omavahel kohalik toit, turism ja käsitöö. Ettevõtlusnõustajate projekt võiks
keskenduda sellele teemale. Ettevõtjate, organisatsioonide vajaduste selgitamiseks ja edaspidiste
tegevuste planeerimiseks kutsuda ettevõtjad kokku.
Ettevõtlusnõustaja projekti raames on nõustamisteenus, infopäevade/ümarlaudade korraldamine
ja nõustajate koolitus eelmisel aastal saanud PRIA heakskiidu. Projekti maksumus on 33 009
eurot.
Otsustati: kutsuda ettevõtjate ümarlauad kokku, tutvustada neile koostöövõimalusi ja
seadusandlusest tulenevaid nõudeid, leppida kokku edaspidised võimalikud koostööprojektid.
Kokkuvõte ümarlaudadest esitatakse juhatusele.
9. Ootused juhatuse koosoleku protokollidele
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum andis teada, et protokollide koostamise võimalused on järgmised: sõna-sõnaline,
kokkuvõttev protokoll, lühiprotokoll. Sõna-sõnalist protokolli pole võimalik koostada, sest
koosolekutel räägitakse palju, koosolekud on pikad. Sõna-sõnalist protokolli soovides tuleks
kaaluda koosolekute salvestamist. Lühiprotokoll on lakooniline, kirja pannakse vaid
informatsioon koosoleku aja ja toimumise koha kohta, osalejad, päevakord ja vastu võetud
otsused. Kokkuvõttev protokoll oleks kesktee nende kahe variandi vahel. Sel juhul on nii, et
kõik, kes soovivad, et nende sõnavõtt saaks täpselt kirja, peavad selle esitama kirjalikult ja see
kinnitatakse protokolli lisaks.
Otsustati: koostatakse koosolekutest kokkuvõtvad protokollid ja saadetakse need ka liikmetele.
10.Tegevjuhi volitused
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.

M. Rogenbaum andis teada, et töö paremaks korraldamiseks on mõistlik jagada tegevjuhi ja
juhatuse esimehe vahel ülesanded ja vastutus. M. Rogenbaumi ettepanek oli anda tegevjuhile
volitused ja vastutus juhatuse otsuste elluviimiseks juhatuse poolt ette antud viisil selleks
eraldatud eelarve piires. Juhatuse esimehe ülesandeks on vastavalt juhatuse ja üldkogu otsusele
ja kinnitatud eelarve piires kohustuste võtmine ja lepingute sõlmimine, tegevjuhi töösuhtega
seotud korralduste vastuvõtmine.
Hääletamisel (11 poolt, vastu ei ole, erapooletud ei ole)
Otsustati:
1) Kohustada tegevjuhti jälgima partnerluskogu eelarvetulude laekumist ja kulutusi, läbi vaatama
ja kontrollima partnerluskogule esitatud kuluarveid ja kulude hüvitamiseks laekunud taotlusi
ning tagama tehtavate kulude vastavuse kinnitatud eelarvega.
2) Volitada tegevjuhti sõlmima kinnitatud eelarve ja juhatuse poolt vastu võetud otsuste piires
partnerluskogu majandustegevuseks vajalikke töövõtu-, käsundus, ostu-müügi-, koostöö jmt
lepinguid.
3) Volitada tegevjuhti kinnitama allkirjaga kuludokumente arvestusega, et tema allkirja osakaal
on alati 50%. Kulude kinnitamiseks on võimalikud järgmised allkirjakaaluga variandid: juhatuse
esimees 50% + tegevjuht 50%; juhatuse esimees 50% + raamatupidaja 50%; tegevjuht 50% +
raamatupidaja 50%.
4) Volitada tegevjuhti korraldama partnerluskogu personalitööd ja andma välja selleks vajalikke
korraldavaid dokumente (käskkirju).
11. Rahvusvaheliste koostööprojektide ettevalmistus
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
Tiina Ivask andis ülevaate puukäsitöö alase projekti hetkeseisust. On toimunud puutööga
tegelejate esimene kokkusaamine. Lepiti kokku, et esimese sammuna kaardistatakse maakonnas
puukäsitöö tegijad maakonnas. Andrus Taulilt tuli tagasiside, et vajalik ka puukäsitöö tegijate
koostöövõrgustiku loomine. Tegevjuht sõidab antud projekti raames Soome partneritega
kohtuma.
Teuva omavalitsus koos Suupohja tegevusgrupiga on algatamas rahvusvahelist ettevõtjate
koostööprojekti, mille eesmärgiks on toetada mikroettevõtete eksporti. Projekti tingimuste
täpsustamiseks sõidab 28.06.2012 Anneli Kattai koos Võrumaa tegevusgrupi juhiga Helsingisse
soomlastega kohtuma. Suupohja tegevusgrupilt on tulnud ettepanek ka küladele suunatud
ühisprojektiks. Meiepoolne eesmärk on, et projekti oleks kaasatud võimalikult palju kasusaajaid.
Otsustati:
1) Võtta informatsioon puutöö käsitöö koostööprojekti seisust teadmiseks.
2) Lähetada puutöö käsitöö koostööprojekti raames tegevjuht Soome partneritega kohtuma.
Edaspidi otsustab tegevjuhi lähetused juhatuse esimees, kes saadab vastava info juhatuse
liikmele e-kirjaga teadmiseks.
3) Otsime võimalusi ka rahvusvaheliste külaprojektide läbiviimiseks, mille mõju oleks suurem
ühe küla piirest.
4) Otsime võimalusi ka rahvusvaheliste ettevõtlusalaste koostööprojektide ideedeks ja
elluviimiseks.
12. Muud küsimused
Kuulati: Annika Jaansoo ettekannet.
Annika Jaansoo tegi lühiülevaate Otepää liikmetega kohtumisest 19.06.2012,mille kohta ta on
koostanud protokolli (lisatud).
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
Kuulati: Annika Jaansoo ettekannet.

Assistendi vajadus on endiselt päevakorral. Kuidas edasi antud teemal minna, kas praeguse
assistendi-raamatupidaja tööülesandeid vähendada assistendi töö osas ja palgata osalise ajaga
tähtajaliselt assistent. Raamatupidaja töötasu ja/või raamatupidamisteenuse maksumused võtta
mitmelt pakkujalt.
Otsustati: augustis toimuval juhatuse koosolekul esitab tegevjuht võrdlevad andmed ja
võimalused, kuidas edaspidi korraldada assistendi tööülesannete täitmine ja raamatupidamine.
13. Kuvandusprogrammi aruande tutvustus
Kuulati: Linnar Priimägi ettekannet.
Linnar Priimägi esitas projekti esialgse aruande.
Valgamaa paistab väljapoole kõleda ja külma paigana, kohalikele rahuliku ja meeldiva
elukeskkonnana.
Noored ja haritud inimesed on maakonna arenguks kõige vajalikumad. Valgamaa on vaja
piltlikult öeldes vaja nihutada Eesti keskmesse. Avalikkus ei tea, et nii mõnedki objektid
üritused toimuvad Valgamaal, nt Tartu maraton, Sangaste loss, Leigo järvemuusika jne.
Valgamaa Lätiga sidumine pole imagoloogiliselt mõistlik, see sobib ja toimiv vaid Valga linna
puhul. Läti teeb oma kuvandusprogramme ja nad ei seo seda Eestiga. Liivimaa teemal pole
piisavalt sisu. Maakond on kolme kultuuri kohtumispaik, Vana-Võrumaa, Vana- Mulgimaa ja
Vana-Tartumaa. Kõige tähtsamad asjad/sündmused toimuvad Valgamaal ja need tuleb ka
imagoloogiliselt suureks mängida, Valgamaa Eesti keskmesse nihutada. On võimalik kasutada
valge-Mulgimaa, valge-Võrumaa ja valge-Tartumaa kuvandit (nt Viljandimaa mulgid kannavad
musta kuube, Valgamaa mulgid valget kuube).
Juhatuse liikmete tähelepanek aruande faktide osas: Tsirguliina ei saa olla Valga-Võrumaa
keskuseks (ei asu Vanal-Võrumaal), selleks saaks olla kas Lüllemäe või Hargla.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
Aivar Uibu lahkus koosolekult.
14.Esindaja määramine MTÜ-sse Maitsev Lõuna-Eesti
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
Maido Ruusmann tegi ettepaneku määrata sinna partnerluskogu esindajaks MTÜ-sse Tiina Ivask.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: määrata MTÜ-sse Maitsev Lõuna-Eesti esindajaks Tiina Ivask.

Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

Monika Rogenbaum
Koosoleku protokollija

