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MTÜ PIIRVEERE LIIDER 

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3 

 

 

Värskas                   22. oktoober 2020 

 

Algus kell 16.00, lõpp kell 16.35 

Osalesid: vt Üldkoosolekul osalejate registreerimisleht  

Kutsutud: Tiiu Marran 

 

 

Tehti ettepanek moodustada üldkoosoleku ühe liikmeline häältelugemiskomisjon, mille kandidaadiks esitati 

Margus Timmo 

 

Hääletus: Poolt: 15 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 0  

 

OTSUS: Nimetada üldkoosoleku ühe liikmelise häältelugemiskomisjoni liikmeks Margus Timmo 

 

Üldkoosoleku protokollijaks on Tiiu Marran 

 

Läbirääkimised päevakorra osas: koosoleku juhataja Kairi Kasearu tutvustas päevakorda. 

 

 

Esitati kinnitamiseks järgmine päevakord: 

1. Juhatuse liikme kinnitamine  

2. 2020. aasta taotlusvooru tulemuste kinnitamine  

3. Meetmesse 3.1 ühisprojektid esitatav PVL raamatu projektide kinnitamine 

4. Kohapeal algatatud teemad 

 

 

Poolt: 15 Vastu: 0 Erapooletu:0 Ei võtnud osa: 0 

 

OTSUS: 

Kinnitada üldkoosoleku päevakord vastavalt ettepanekule. 

 

 

1. Juhatuse liikme kinnitamine  

 

 

Kuulati:  

Endla Mitt annab teada, MTÜ Piiriveere Liider põhikirja p. 6.1. kohaselt kinnitab üldkoosolek juhatuse 

liikmed põhimõttel, et omavalitsusest, kus on enam kui 3 000 elanikku, saab juhatuses koha avaliku sektori 

esindaja, üks MTÜ või ettevõtlussektori esindaja ja üks ettevõtlussektori ja MTÜ esindaja (kokku 4 liiget). 

2020. a oktoobrikuu andmetel on Setomaa rahvaarv 3 248. Ühingu põhikirja p.6.2. alusel valitakse juhatuse 

liikme kandidaadid välja enne üldkoosoleku toimumist ja esitatakse kinnitamiseks üldkoosolekule. 
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Raul Kudre ütleb, et kanditaat tuleb endisest Meremäe vallast ja teeb ettepaneku juhatuse liikmeks 

valida Kaidi Kerdt. 

 

Kaidi Kerdt tutvustab ennast.  

 

Ettepanek: MTÜ Piiriveere Liider põhikirja p. 5.5.5. ja 6.1 kinnitada MTÜ Piiriveere Liider juhatuse 

liikmeks Setomaalt mittetulundussektori esindajana Kaidi Kerdt 

 

Hääletus: 

Poolt: 15 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 1 

 

OTSUS:  

Kinnitada Setomaalt MTÜ esindajana MTÜ Piiriveere Liider Juhatuse liikmeks KAIDI KERDT 

volituste tähtajaga kuni juhatuse korraliste valimisteni kevadel 20221. aastal 

 

Kairi Kasearu annab teada, et  omavalitsuste esindajate juhatuse liikmete volituses lõpevad detsembris 2020. 

Vajalik KOV poolt esindaja nimetamine ja ühingu üldkoosoleku kokkukutsumine juhatuse liikmete 

kinnitamiseks. 

 

2. 2020. aasta taotlusvooru tulemuste kinnitamine 
 

Koosoleku juhataja Kairi Kasearu palub liikmetel otsustada, kas päevakorrapunkti ajaks peavad projektidega 

seotud liikmed ruumist lahkuma või võivad jääda ruumi. Liikmed otsustasid ühiselt, et arutelus võivad kõik 

liikmed (sh need, kes ennast hääletamisest taandavad) ruumis viibivad, kuid kui arutusele tuleb konkreetse 

liikmega seotud projektid, siis väljub seotud liige ruumist. 

 

Hääletamisest taandasid ennast seoses huvide konfliktiga kaheksa liiget (liikme esindaja nimi, EMTAK-

kood): Raul Kudre 84114, Aino Suurmann 01501, Vello Saar 94992, Heiki Mäesaar 43222, Helen Külvik 

94999, Leo Kütt 94992, Ester Valgemäe 84114, Mart Suurmann 01111 

 

Kuulati: Hindamiskomisjoni esimees Ragner Lõbu  

2020 aasta taotlusvoor toimus 17.-26.08.2020. Hindamiskomisjoni koosseis kinnitati 31.08.2020. 

Hindamiskomisjoni liikmeteks olid voorus: Ragner Lõbu, Liisi Park, Aira Tarros, Maikl Aunapuu, Veronika 

Piir, Ene Säinast. Hindamiskomisjoni esimeheks valiti Ragner Lõbu ja aseesimeheks Maikl Aunapuu. Kahte 

meetmesse, elukeskkonna arendamine (meede 1) ja ettevõtluse arendamine (meede 2), esitati kokku 35 

projektitaotlust. Ettevõtluse arendamise meetmesse esitatud 23 taotlusega soovitakse toetust 274 384,88 eurot. 

Meetme eelarveks selles taotlusvoorus on 70 000 eurot. Elukeskkonna arendamise meetmesse esitati kokku 

12 investeeringuprojekti, millega kokku küsitakse toetust 162 083,87 eurot. Meetme eelarve selles 

taotlusvoorus on 159 891 eurot. Projektide kaitsmine ja paikvaatlus toimus 15.09.2020.  Meede 1 - 12 taotlust 

ja 6 rahastamise otsust. M1-s on valdade ühinemine taganud suurema võimekuse ja valdade projektid olid 

hästi kirjutatud. Rahastamise mitterahuldava otsuse saanud taotluste puhul tuleks pöörata suuremat tähelepanu 

ideede paremale lahti kirjutamisele ja selgitamisele.  

Meede 2-s esitati 23 taotlust, neist 17 projekti said positiivse rahastusotsuse. Taotlejate seas oli nii suuri, 

väikseid kui alustavaid ettevõtted. Mitmes taotluses olid innovaatilised ideed. Puudujäägina – alustav ettevõte 

ei maksa palka ja makse, tekitab ebaausat konkurentsi. Ettepanek uuel perioodil arvestada 

hindamiskriteeriumides maksude tasumist ja hindamiskomisjoni tuleks värskendada uute hindajatega.  
 

Maaeluministri määruse “ Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 21 lg4 p12 ja Piiriveere 

Liideri põhikirja 6.6.5. on taotlusvooru paremusjärjestuse ettepaneku kinnitamine juhatuse pädevuses. MTÜS 

§ 29 lg1 kohaselt võib juhatus võtta vastu otsuseid, kui sellel koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. 

HMS § 10 alusel taandas ennast taotlusvooru paremusjärjestuse kinnitamisest 6 juhatuse liiget. Juhatus saadab 

13.10.2020. a. otsusest tulenevalt 2020. a taotlusvooru paremusjärjestuse ettepaneku kinnitamise 

otsustamiseks üldkoosolekule. 

 

Tehti ettepanek, et tulevikus on vajalik projektide koostamise koolitused. 
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Ettepanek:  Võttes aluseks maaeluministri määruse “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-

projektitoetus“ § 21 lg4 p12 kinnitada 2020. a taotlusvooru paremusjärjestuse ettepanek ja iga projektitaotluse 

rahastamise suurus vastavalt hindamiskomisjoni esitatud ettepanekule meetmete 2020 a paremusjärjestuse 

ettepanek meetme 1 osas summas 69999.25 ja  paremusjärjestuse ettepanek meetme 2 osas summas 

159890.63. 

. 

 

Hääletusest võtsid osa seitse liiget (liikme esindaja nimi, EMTAK-kood): Margus Karro 47111,  Endla Mitt 

69109, Kaidi Kerdt 94992, Ragner Lõbu 46731,  Katrin Rahusoov 86211, Kairi Kasearu 94992, Margus 

Timmo (70221) 

 

Poolt: 7 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 0 

 

OTSUS:  

Võttes aluseks maaeluministri määruse “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 

21 lg4 p12 kinnitada 2020. a taotlusvooru paremusjärjestuse ettepanek ja iga projektitaotluse 

rahastamise suurus vastavalt hindamiskomisjoni esitatud ettepanekule meetmete: kinnitada 2020 a 

paremusjärjestuse ettepanek meetme 1 osas summas 69999.25 ja paremusjärjestuse ettepanek meetme 

2 osas summas 159890.63. 

 

 

3.  Meetmesse 3.1 ühisprojektid esitatav PVL raamatu projektide kinnitamine 

Kuulati : Endla Mitt annab teada, et  koostame raamatu projekti Piiriveere Liidri taotlejate projektidest. 

Rõhuasetus on käesoleva programmperioodi projektidel. Esindatud on kõik Piiriveere tegevuspiirkonna kuus 

piirkonda ja kõik meetmed. Raamatus on ca 15-20 olemuslugu, mille keskmes on inimene. Iga olemuslugu on 

illustreeritud 1-2 fotoga. Raamatut tervikuks ühendav motiiv on infokastike, mis sisaldab konkreetse loo 

piirkonda tutvustavat infot. Raamatus on ühingu tutvustus ja statistilised tabelid määratud toetuste kohta. 

Raamat on B5 formaadis, kõvakaaneline ja sisaldab ca 60 lehekülge. Partner: sisulisteks partneriteks on Tartu 

Ülikooli ajakirjanduse tudengid. Projekti kestvus november: 2020- oktoober 2021, eesmärgid ja eeldatav 

tulemus: raamat tutvustab lugejatele Piiriveere Liidri tegevuspiirkonda läbi meie taotlejate lugude. Raamatust 

loetu tekitab lugejates uusi ideid, tõuseb inimeste aktiivsus, suureneb piirkonna mitmekesisus ja inimeste 

ettevõtlikkus. Raamatus ellu viidud projektide kirjeldamine väärtustab meie piirkonna inimeste omaalgatust. 

Lood ja fotod aitavad turundada piirkonda väljaspoole ja tõsta kohalike elanike eneseteadvust. Suureneb 

piirkonna atraktiivsus praeguste ja uute elanike jaoks. Kasusaajad: kasusaajateks on piirkonna elanikud, 

ettevõtjad, intervjueeritud inimesed, olemuslugusid kirjutanud tudengid, külalised. Tegevused (kava): 

november- detsember 2020 tudengid intervjueerivad allikaid; jaanuar-märts 2021 intervjuude toimetamine; 

november 2020 -juuli 2021 fotode tegemine ja valimine; august 2021 kujundamine, küljendamine; september 

2021 trükkimine; oktoober 2021: raamatu esitlemise üritus. Partnerite roll: Tartu Ülikooli ajakirjanduse eriala 

tudengid intervjueerivad (õppetöö osana) toetust saanud taotlejaid. Partneri esindaja valmistab tudengite jaoks 

ette eelinfo soovitava tulemuse kohta ja juhendab tudengeid intervjueerimisel. MTÜ Piiriveere Liider on 

ühisprojektis juhtiv partner, kes koordineerib raamatu valmimist ja suhtleb hankijatega, esitab aruanded 

rahastajale. Projekti maksumus toetus meetmest 13 219 eurot (kogumaksumus 14 688 eurot).  

 

Arutelu, tehti ettepanek. 

 

Ettepanek: Kinnitada projekti maksumus toetus meetmest 13 219 eurot (kogumaksumus 14 688 

eurot) 

Hääletus: 

Poolt: 15 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 0 

 

OTSUS: 

Kinnitada Piiriveere raamatu ühisprojekt toetussummas 13 219 eurot (maksumus koos 

omafinantseeringuga on 14 688 eurot). 
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4. Kohapeal algatatud teemad 

 

Raul Kudre tegi ettepaneku, et büroo esitaks ametliku kirja valdadele esindajate volituste tähtaja lõppemise 

kohta. 

 

 

Lõpp 16.35 

 

 

Juhatas:      Protokollis: 

(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 

 

Kairi Kasearu      Tiiu Marran 

Juhatuse aseesimees     Projektikoordinaator 

 

 


