MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Taagepera

4. juuli 2012 nr 11

Koosolek algas kell 9.00 ja lõppes kell 16.00.
Osalesid:

Puudus:
Kutsutud:

Koosolekut juhatas:
Koosolekut protokollis:

juhatuse liikmed Annika Jaansoo, Terje Korss, Marek Mekk,
Kaja Papagoi, Monika Rogenbaum, Rain Ruusa, Maido
Ruusmann (saabus kell 9.50), Aivar Uibu, Indrek Valner,
Kati Velner.
juhatuse liikmed Kairi Rebane ja Kaido Purason .
tegevmeeskonna liikmed Tiina Ivask, Aili Keldo, Aile Viks,
Anneli Kattai, Kadri Vaks ning Maaelu Arendajate Ühingust
Indrek Kärner ja Ülar Loolaid (saabusid 7. päevakorra punktiks).
Monika Rogenbaum.
Aili Keldo.

M. Rogenbaum tegi ettepaneku kinnitada koosoleku päevakord.
Hääletamisel (poolt 9, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada juhatuse koosoleku
päevakord:
1. Tutvumine Taagepera külaseltsi tegemistega
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
3. KÜ Ehitaja 5 projekti muudatustaotlus ja Palupera Vallavalitsuse projekti muudatustaotlus
4. Projektikonkursi "Noorte võimalused maal" taotlemise korra tutvustus ja arutelu
5. Kohtukaebuste ja vaiete arutelu
6. Muud küsimused
7. Projektitaotluste hindamise ja strateegia elluviimise tulemuslikkuse hindamine – koolituse
läbiviijad Indrek Kärner, Ülar Loolaid.
1. Tutvumine Taagepera külaseltsi tegemistega
Kuulati: Indrek Valneri ettekannet.
Indrek Valner tutvustas Taagepera Külaseltsi LEADER- rahastuse saanud projekte.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum tegi ettepaneku juhatuse 21.06.2012 toimunud koosoleku protokolli
kinnitamiseks.
Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada juhatuse 21.06.2012 koosoleku protokoll nr 10.
3. Palupera Vallavalitsuse projekti muudatustaotlus ja KÜ Ehitaja 5 projekti
muudatustaotlus.
Kuulati: Terje Korssi ettekannet.

T. Korss tutvustas Palupera Vallavalitsuse taotlust projekti „Palupera kuuri restaureerimine ja
ümberehitamine teenindushooneks kogukonnale“ (viitenumber 430012824782) muutmiseks.
Muutmisvajadus tuleneb sellest, et seinakonstruktsioonide avamisel seestpoolt ilmnes, et
palkide sisemised küljed, eriti tappnurgad on oma kandevõime kaotanud, mistõttu tuleb
algselt kavandatud palkseinte asemele rajada karkass-seinad. Sellega seonduvalt suureneb ka
talade ja sarikate arv. Ära jääb algselt kavandatud korstnaotsa remont ja korstnaluuk, kuna
korsten utiliseeriti. Kallaksillutist ei teha maanteepoolsele küljele. Samas on aga ehitatava
ukse ette vaja paigaldada trepiaste. Täpsemalt on toodud ärajäävad ja lisanduvad tööd
muudatustaotluse kalkulatsioonis ja selle seletuskirjas. Lepinguline maksumus ei muutu ja
Muinsuskaitseamet on andnud omapoolse nõusoleku.
Terje Korss, kui taotlusega seotud isik, taandas ennast otsustamisest.
Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: anda nõusolek projekti „Palupera kuuri restaureerimine ja ümberehitamine
teenindushooneks kogukonnale“ (viitenumber 430012824782) taotluses toodud muudatusteks
ja sellekohase taotluse esitamiseks PRIA-le.
Koosolekule saabus juhatuse liige Maido Ruusmann.
KÜ Ehitaja 5 projekti muudatustaotlus
Kuulati: Maido Ruusmanni ettekannet.
M. Ruusmann tutvustas KÜ Ehitaja 5 taotlust projekti „KÜ Ehitaja 5 parkimisala ning puhkeja laste mänguala rekonstrueerimine“ (viitenumber 430009820195) muutmiseks. Taotleja
soovib projektis sisse viia järgmisi muudatusi: vastavalt aktualiseeritud ehitusprojektile jätta
ära parklaala rekonstrueerimine koos laiendamisega. Selle tingis ehituse käigus ilmnenud
asjaolu, et parkimisplatsi alt kulgeb kõrgepingekaabel, mis rekonstrueerimiseks tuleks ümber
tõsta, see omakorda tooks kaasa täiendavat raha- ja ajakulu. Selle asemel soovitakse
suurendada muruala uuendamise mahtu, muuta prügimaja asukohta, suurendada
sillutiskividest rajatava tee osa ümber maja ning rajada sillutiskividest tee maja Ehitaja tänava
poolsele küljele.
Maido Ruusmann taandas ennast hääletamis- ja otsustusprotsessist kui Tõrva linnaga seotud
isik.
Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: anda nõusolek projekti „KÜ Ehitaja 5 parkimisala ning puhke- ja laste mänguala
rekonstrueerimine“ (viitenumber 430009820195) taotluses toodud muudatusteks ja
sellekohase taotluse esitamiseks PRIA-le.
4. Projektikonkursi "Noorte võimalused maal" taotlemise korra tutvustus ja arutelu
Kuulati: Aile Viksi ettekannet.
A.Viks tutvustas „Noorte võimalused maal“ taotlemise korda (lisatud protokollile).
Toimus vastavasisuline arutelu, mille käigus tehti ettepanekud korda täiendada järgmiselt:
1. Lisada projektiidee vormile taotlejale teadmiseks ja sellekohase loa andmise
eesmärgiga, et peale taotluse kinnitamist avalikustatakse projekti andmed
partnerluskogu veebilehel.
2. Mitte lubada taotlema noortegruppe, kellel on pooleliolevaid projekte.
3. Lisada nõue vähemalt ühel partnerluskogu poolt korraldataval koolitusel osalemine,
kus tutvustatakse taotlemise ja projekti elluviimise protsessi.
4. Seoses planeeritava määruse muudatusega ei ole võimalik noortegruppide projekte läbi
viia partnerluskogu vahendusel.
5. Aidata vajadusel leida noortegruppidele neid taotlemisel ja elluviimisel aitav
mittetulundusühing.

Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada projektikonkursi „Noorte võimalused maal“ taotlemise kord ja lisada
taotlemise korda järgmised punktid:
1. Projektiidee vormile lisada taotleja kinnitus, mille kohaselt taotleja nõustub, et peale
taotluse kinnitamist avalikustatakse projekti üksikasjad partnerluskogu veebilehel.
2. Valgamaa Partnerluskogust varem toetust saanud noortegrupid saavad toetust taotleda
siis, kuieelnevad partnerluskogu pooltkinnitatud projektid on nõuetele vastavalt ellu
viidud hiljemalt 2012. aasta detsembriks.
3. Noortegrupi vähemalt ühel esindajal on nõue osaleda partnerluskogu poolt
korraldataval projektikirjutamise koolitusel.
4. Noortegrupp ei saa ellu viia oma projekti partnerluskogu vahendusel.
5. Aidata vajadusel leida noortegruppidele neid taotlemisel ja elluviimisel aitav
mittetulundusühing.
5. Kohtukaebuste ja vaiete arutelu
Arutati halduskohtule vastuse koostamise hetkeseisu MTÜ Puka Arenduse ja Noorte Koda
kaebuse osas. M. Rogenbaum andis oma seisukoha, et kaebuse esitajale on projektitaotluse- ja
vaidemenetluses esitatud piisav info projektitoetuse määramata jätmise motiivide osas, samuti
on kaebajale vaidemenetluse käigus pakutud võimalust kasutada oma ärakuulamisõigust,
mida kaebaja ei kasutanud.
Otsustati: esitada Tartu Halduskohtule haldusasjas nr 3-12-1201 omapoolsed seisukohad ja
paluda kohtult jätta rahuldamata MTÜ Puka Arenduse ja Noorte Koda kaebus ning samuti
taotleda menetluskulude jätmist kaebaja kanda.
Arutati Motobox OÜ, V.C.F Group OÜ ja OÜ Laueri vaietele vastuste koostamise hetkeseisu.
Analüüsides veel kord esitatud vaideid sisuliselt tehti ettepanek muuta partnerluskogu
21.06.2012 protokollis nr 10 punktis 3 ja 05.06.2012 protokollis nr 9 punktis nr 4 toodud
otsuseid ja sõnastada need järgmiselt:
1) Tunnistada, et partnerluskogu otsused pole taotlejatele Motobox OÜ, V.C.F Group OÜ ja
OÜ Lauer piisavalt põhjaliku motivatsiooniga välja saadetud. Tunnistada taotlejatele saadetud
otsused motivatsiooni puudutavas osas kehtetuks, misjärel saata taotlejatele uus motveeritud
otsus.
2) Ülejäänud nõudmiste osas jätta vaide esitajate taotlused rahuldamata.
Otsustati:
1) Tunnistada, et partnerluskogu otsused pole taotlejatele Motobox OÜ, V.C.F Group OÜ ja
OÜ Lauer piisavalt põhjaliku motivatsiooniga välja saadetud, tühistada taotlejatle saadetud
otsused motiveerimist puudtavas osas ja saata uued motiveeritud otsused. ja väljastada see
täiendavalt antud taotlejatele projektitaotluste rahuldamata jätmise otsuste lisana.
2) Ülejäänud nõudmiste osas jätta vaide esitajate taotlused rahuldamata.
Kuulati: Anneli Kattai ettekannet.
A. Kattai andis juhatuse liikmetele täiendava ülevaate OÜ Lakiro taotlusest ja hindamisest
hindamiskriteeriumite lõikes.

OÜ Lakiro on esitanud Tartu Halduskohtule kaebuse MTÜ Valgamaa Partnerluskogu 20.
juuni 2012. aasta vaideotsusele nr V/K – 36. Halduskohus pole kaebust veel menetlusse
võtnud.
Toimus kaebuse sisuline arutelu. Arutelu ja kaebuse analüüsi tulemusel
Otsustati: kui kohus võtab menetlusse OÜ Lakiro kaebuse, siis ei nõustuta kaebaja väidetega
ja esitatakse kohtule omapoolsed seisukohad.
6. Muud küsimused
Kuulati: Annika Jaansoo ettekannet.
A. Jaansoo tutvustas võimalikku projektiideed, mille eesmärgiks on soodustada linnast maale
elukoha valiku trendi teket, aidata tuua maapiirkondadesse aktiivseid elanikke ja peresid ning
kasvatada kogukondade aktiivsust külaelu turundamisel. Võimalikud koostööpartnerid on
Lõuna-Eesti tegevusgrupid ja huvi korral ka Soome Leader tegevusgrupp.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
Juhatuse liikmete kulude hüvitamine
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum tutvustas praegu kehtivat sõidukulude kompenseerimise korda, mille kohaselt
juhatuse esimehele on kompenseeritud ka juhatuse koosolekutele sõitmise kulud.
Partnerluskogu eelarve on pingeline, samuti on oluline sõidukulude hüvitamisel kohelda
juhatuse liikmeid võrdselt.
Tehti ettepaneku mitte eraldi maksta juhatuse liikmetele juhatuse koosolekul osalemise
sõidukulusid, sest need on kõigil juhatuse liikmetel kaetud juhatuse koosolekul osalemise
tasuga. Hüvitama peaks aga juhatuse esimehega eelnevalt kooskõlastatud sõidukulud, mida
juhatuse liige teeb seoses partnerluskogu tegevusega väljaspool koosolekuid.
Otsustati:
Juhatuse liikmete sõidukulud seoses partnerluskogu tegevusega hüvitatakse sõidupäeviku
alusel 0,25 eurot kilomeetri kohta. Juhatuse koosolekutele sõite eraldi ei hüvitata. Juhatuse
esimehe sõidupäeviku kinnitab üks aseesimeestest ja juhatuse liikmete sõidupäevikud kinnitab
juhatuse esimees.
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask rääkis, et praegu on 2012. aastal juba 11. koosolek. Eelarve on piiratud 13
koosolekuga. Juhatuse vahetusega seonduvalt on töömaht ja koosolekute vajadus suurenenud.
Kadri Vaks tegi ettepaneku teha ettepanek üldkoosolekule rakenduskava eelarve
muudatuseks, millega tagatakse juhatuse koosolekute plaaniline toimumine aasta lõpuni.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).
Otsustati: rakenduskava muudatusettepanekute koostamisel arvestatakse suurenenud juhatuse
koosolekute arvuga.
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis lühiülevaate Helsingis toimunud kohtumisest kavandatavate koostööprojektide
arutelust. Lühikokkuvõtted kõigist kohtumistest esitavad Tiina Ivask, Anneli Kattai ja Aili
Keldo nädala jooksul. Mikroettevõtete ekspordi projekti ettevalmistamiseks on vajalik teha
põhimõtteline koostöökokkulepe Läti ja Soome partneritega, mis võimaldab neil anda sisse
taotlus projekti ettevalmistamiseks. Partnerluskogul on võimalik kasutada projekti
ettevalmistamiseks administreerimiskulude eelarvet.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).

Otsustati: nõustuda põhimõttelise koostöökokkuleppega Läti ja Soome partneritega ühise
ettevõtlusprojekti ettevalmistamiseks.
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask rääkis, et Tartumaa Arendusseltsilt on tulnud ettepanek koostööprojektiks National
Geographicuga.
T. Ivask saatis enne koosolekut juhatuse liikmetele info Hollandi partnerite poolt elluviidud
projekti osas, mille eesmärk oli piirkonna turustamine. Sarnase projekti vastu tunnevad huvi
ka Lõuna-Eesti tegevusgrupid, kelle tegevjuhid kohtusid 2. juulil. Antud projekti ja selle
võimalikke tegevusi arutatakse augustikuu juhatuse koosolekul.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis edasi info programmperioodi lõppemisega seonduvates küsimustes.
T.Ivask andis teada, et kuna tegevusgruppide eelarve kujuneb printsiibil 80%
projektitoetusteks ja 20% administreerimiskuludeks, siis juhul, kui osa projekte jääb perioodi
lõpuks ellu viimata, siis peab tegevusgrupp tagasi maksma ka administreerimiskulude osalt.
Suhe 80/20 peab jääma paika.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks
7. Projektitaotluste hindamise ja strateegia elluviimise tulemuslikkuse hindamine –
koolituse läbiviijad Indrek Kärner, Ülar Loolaid.
Koosolek jätkus koolitusega.

Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

Aili Keldo
Koosoleku protokollija

