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Koosolek algas kell 13.00 ja lõppes kell 15.30.
Osalesid:

Puudusid:
Kutsutud:
Koosolekut juhatas:
Koosolekut protokollis:

juhatuse liikmed Annika Jaansoo, Terje Korss, Kaido Purason,
Kairi Rebane, Monika Rogenbaum, Maido Ruusmann, Indrek
Valner, Kati Velner.
juhatuse liikmed: Marek Mekk, Kaja Papagoi, Rain Ruusa,
Aivar Uibu.
tegevmeeskonna liikmed Tiina Ivask, Anneli Kattai, Aili Keldo,
Aile Viks.
Monika Rogenbaum.
Aili Keldo.

M. Rogenbaum tegi ettepaneku kinnitada koosoleku päevakord.
Hääletamisel (poolt 8, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada juhatuse koosoleku
päevakord:
1.
2.
3.
4.

Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
Paju Pansionaadid projekti pikendustaotlus
MTÜ Puka Arenduse ja Noorte Koda kohtuasi
Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu projekti "Noortemessidel osalemine"
taotluse arutelu
5. Rootsi õppereisi nimekirja kinnitamine
1. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.
M. Rogenbaum tegi ettepaneku juhatuse 22.08.2012 toimunud koosoleku protokolli
kinnitamiseks.
Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: kinnitada juhatuse 22.08.2012 koosoleku protokoll nr 12.
2. Paju Pansionaadid projekti pikendustaotlus
Kuulati: Aili Keldo ettekannet.
Aili Keldo tutvustas Paju Pansionaadid (80030357) poolt esitatud pikendustaotlust projektile
„Eeltööd Paju lahingutandri eksponeerimise väljaehitamiseks“, mille raames teostatakse
projektiga hõlmatud maa-ala geodeetilised mõõdistustööd, koostatakse muinsuskaitse
eritingimused, projekteeritakse õpperada Paju lahinguväljale ning parkla ja sissesõidutee
külakeskuse juurde koos lähiümbruse kujundusega.
Pikendustaotlus on tingitud asjaolust, et esialgse projektijuhiga on töösuhe lõpetatud ja uuel
projektijuhil on vaja täiendavalt aega kuni 31.03.2013 puuduvate kooskõlastuste saamiseks ja
projekti teostamiseks.
Toimus teemakohane arutelu. Selgusetuks jääb, millised kulutused on projekti raames juba
teostatud, millistest vahenditest kavatsetakse projekt lõplikult ellu viia viie aasta jooksul
arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest projektile „Eeltööd Paju lahingutandri

eksponeerimise väljaehitamiseks“ ja kas on olemas vajalikud kooskõlastatused
maaomanikega, keda projekteerimistööd ja hilisemad ehitustööd puudutavad.
Otsustati:
1) Paluda taotlejal täiendavalt saata kirjalikult vastused 7. septembriks 2012 tekkinud
küsimustele:
1. Millised projektiga seotud kulutused ja kui suures mahus on taotleja praeguseks juba
teinud?
2. Kui paljude projektiga hõlmatud maa-ala kinnistu omanikega on sõlmitud eelkokkulepped?
3. Kuidas ja millistest vahenditest tagate projekti elluviimise viie aasta jooksul?
2) Paju Pansionaadid vastused edastatakse juhatuse liikmetele elektrooniliselt, kes annavad
e-kirja teel määratud aja jooksul teada, kas toetavad Paju Pansionaadid esitatud
pikendustaotlust.
3. MTÜ Puka Arenduse ja Noorte Koda kohtuasi
Kuulati: Maido Ruusmanni ettekannet.
M. Ruusmann andis ülevaate MTÜ Puka Arenduse ja Noorte Koda (80337481) kohtuasja
hetkeseisust ja lepingulise esindaja küsimusest, kas ja millal esitada kohtule projektitaotluse
hindamise osas põhjalikumad selgitused.
Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Otsustati: Lisada hindamise põhjalikumad selgitused materjalide juurde. Sellekohase kirja
lepingulisele esindajale koostab tegevjuht Tiina Ivask. Monika Rogenbaum saadab
kõnealused selgitused ka kaebaja esindajale Ants Manglusele.
4. Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu projekti "Noortemessidel osalemine"
taotluse arutelu
Kuulati: Aile Viksi ettekannet.
A.Viks tutvustas mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu poolt PRIA-le esitatavat
projekti „Noortemessidel osalemine“
Messidel osalemise eesmärgiks on kajastada Valgamaad, kui mõnusat kohta, kuhu
gümnaasiumisse tulla, ning panna just rõhku kooliväliste võimaluste tutvustamisele ennekõike
läbi Valgamaa Noorsootöökeskuse Tankla tegevuse (võimalus osaleda lehe toimetuse töös,
Tankla TV tegemisel, koolitustel, suvekoolis, välisprojektides) kuid ka teiste
noorteorganisatsioonide ja noorsootööasutuste tegevuse tutvustamine (ANK-id,
noortevolikogud) ning teiste maakonna arendusorganisatsiooni ja tegevust tutvustada (läbi
infomaterjalide jagamine, videode näitamise). Samuti tutvustatakse õppimisvõimalusi
Valgamaal.
Kontseptsioon
Mõlemal messil on kaks boksi. Üks on Tankla tegevuse ja Valgamaa tutvustamiseks ning
teine on mõeldud Tankla TV lesinurgana.
Esimene boks on suurusega 3x4m. Seal tutvustatakse erinevatel interaktiivselte viisidel
Valgamaad ja Tankla tegevusi (läbi inforaamatu, ajalehtede ja slaidiesitluse). Näiteks on
võimalik messil osalejatel teha pilte Tankla lipu taustal, saavad pildi kaasa ja kõigi pildi
teinute vahel loositakse välja auhindu (nt telefon, kaamera). Lisaks toimub igal päeval ka
fotojaht või orienteerumismäng mööda messikeskust, mis paneb proovile osalejate teadmised
Valgamaast. Messikeskuses käib ringi ka Tankla maskott, kes humoorikalt paneb suvaliste
osalejate teadmised Valgamaast huvitavate küsimustega proovile ning jagab õigesti
vastanutele auhindu (Tankla sümboolikat – pastakad, helkurid, stressipallid).
Teine boks on samuti 3x4m suurusega. Seal on võimalik näha selleks ajaks juba valminud
Tankla TV saateid Valgamaa eri paikadest ning Tankla TV tehtud otselülitusi messi ajal.
Tankla pakub välja, et on meediakoostööpartner messi läbiviijatele. Näiteks Tankla TV teeb

otseülekandeid intervjuude jm näol ja mis siis messikeskuses otseeetrisse läheks. Reporter
käib Tankla maskotiga teistes boksides intervjuusid tegemas, et kajastada seda, kes kohal on
ja mida pakuvad. Leht paneb kokku eriväljaande enne messi kajastades põnevalt kõiki
osalejaid (à la teha intervjuusid, fotolugusid, jne).
Mõlemal messil on võimalik saada tasuta lavaaega (nii Teeviidal kui Intellektikal), kasutada
seda ära – nt reporter läheb tutvustab Valgamaad, Tankla TV-d ja lehte humoorikal viisil.
Meeskonnas on 5 inimest, kes on kõik päevad kohal (nt Teeviit kestab 4 päeva ja sinna saab
max 5 inimest korraldajate käepaelaga, ülejäänu eest tuleb maksta).
Messidel osalemise tulemusena valmib tutvustav video Valgamaast: Tankla TV operaatorid ja
reporter koos Tankla maskotiga küsivad messi käigus Valgamaast küsimusi ning uurivad
üldse, mida teatakse maakonnast. See materjal koos Valgamaad illustreeriva videomaterjaliga
pannakse üheks videoks kokku.
Projekti kogumaksumus on 7718,55 eurot, millest toetussumma on 6946,69 eurot.
Toimus teemakohane arutelu.
Hindamine ehk mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu projekti esitamise otsustamine
PRIA-le toimus kooseisus:
Hindaja nimi
Sektori esindatus
Omavalitsus-piirkonna
esindatud
Annika Jaansoo
III sektor
Otepää vald
Kaido Purason

Era

Hummuli vald

Maido Ruusmann

KOV

Tõrva linn

Kati Velner

III sektor

Sangaste vald

Terje Korss

KOV

Palupera vald

Indrek Valner

Era

Helme vald

Monika Rogenbaum

KOV

Taheva vald

Kairi Rebane

Era

Puka vald

Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu – Kaido Purason)
Otsustati:
1) Kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu poolt esitatud projektitaotlus
„Noortemessidel osalemine“ kogumaksumusega 7718,55 eurot ja taotletava
toetussummaga 6946,69 eurot.
2) Messidel
osalemise
kontseptsiooni
väljatöötamisel
teha
koostööd
teiste
arendusorganisatsioonidega.
3) Investeeringud kavandada võimalikult universaalsed, et neid oleks edaspidi võimalik ka
teistel messidel jm temaatilistel üritustel kasutada.
5. Rootsi õppereisi nimekirja kinnitamine
Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.
T. Ivask andis ülevaate mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu liikmetest, kes on
registreerunud 18.-22. september 2012 toimuvale õppereisile Rootsi.
Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: kinnitada õppereisi nimekiri järgmises koosseisus:

Marek Mekk
Maido Ruusmann
Ermo Kruuse
Tõnu Sõrmus
Silver Laks
Sirje Allik
Mati Raud
Kalju Sinisalu
Indrek Valner
Tõnu Saarman
Kadri Vaks
Kati Velner
Monika Pavlov
Üllar Mölder
Paul Mõttus
Merle Tombak
Georg Gorbatenko
Mart Vanags
Karin Reidla
Eve Eisen
Ülla Tamm
Timo Arbeiter
Aile Viks
Aili Keldo
Anneli Kattai
Tiina Ivask
Ruth Laidmets
Kalle Adov
Kalev Lõhmus

Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

Tõlliste Avatud Noortekeskus TANK
Tõrva Linnavalitsus
Ermo Kruuse Põrgumäe Talu
FIE Tõnu Sõrmus Ööbikpalu talu
MTÜ Aakre Külaselts
FIE Sirje Allik
MTÜ Spordiklubi Raudsõrmus
Paju Pansionaadid
OÜ VIP
Sangaste Vallavalitsus
OÜ Tõrvela
Kodukant Sangaste
Mahe Seeme OÜ
OÜ Kivimäe
OÜ Paulmerk
Valgamaa Kodukandi Ühendus
OÜ Taagepera Loss
Karula Vallavalitsus
Taagepera Külaselts
Tõlliste Vallavalitsus
MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus TANKLA
MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus TANKLA
Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
reisijuht
bussijuht
bussijuht

Aili Keldo
Koosoleku protokollija

