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MTÜ PIIRVEERE LIIDER 

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3 

 

 

Määsi küla, Luhamaa      19.september2019 

 

Algus kell 16.00, lõpp kell 16.54 

Osalesid: vt Üldkoosolekul osalejate registreerimisleht. 

Kutsutud: Helen Zupsmann, Tiiu Marran. 

 

Üldkoosolek on otsustusvõimeline. 

Koosoleku juhataja juhatuse esimees Viivika Kooser ja protokollija Tiiu Marran. 

 

Häältelugemisekomisjoni ei moodustatud, büroo töötajad volitati hääli lugema. 

 

 

Koosoleku juhataja Viivika Kooser tutvustas päevakorda. Ettepanekuid päevakorra osas ei esitatud. 

 

PÄEVAKORD: 

1. 2020. a tegevuskava, eelarve, rakenduskava kinnitamine. 

2. Strateegia muudatuste kinnitamine. 

3. PVL ühisprojekti „Piiriveere Liideri vaimsuse värskendamine". 

4. Info ja kohapeal algatatud küsimused. 

 

 

Poolt: 14Vastu: 0 Erapooletu:0Ei võtnud osa:1 

 

OTSUS: 

Kinnitada üldkoosoleku päevakord vastavalt ettepanekule. 

 

 

1. 2020.a tegevuskava, eelarve ja rakenduskava 

 

Kuulati: 

Tegevjuht Endla Mitt tutvustab tegevuskava, võimalikku 2020 vooru toimumisaega ja arenguseminari 

läbiviimise aega. 

 

1.1. Ettepanek: Kinnitada 2020.a tegevuskava  

 

Hääletus: 

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

 

OTSUS:  

Kinnitada 2020. a tegevuskava. 

 

1.2 Eelarve kinnitamine  
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Kuulati: 

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate 2020 eelarvest. Lisaks annab teada , et septembri alguseks on laekunud 

38% liikmemaksudest. Palus liikmete arvamust, mida teha liikmetega liikmemaksu õigeaegseks tasumiseks 

ja kuidas seda lahendada. Liikmetelt tuli arvamus liikmetele helistada ja rääkida nendega telefoni teel. 

 

Ettepanek : Kinnitada 2020. a eelarve summas 80 000 eurot: jooksvad kulud 75 330 eurot ; elavdamiskulud  

4 670 eurot. 

 

Hääletus: 

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

 

OTSUS:  

 

Kinnitada 2020. a eelarve summas 80 000 eurot: jooksvad kulud 75 330 eurot; elavdamiskulud  

4 670 eurot. 

  

1.3 2020. a rakenduskava kinnitamine 

 

Kuulati: 

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate 2020 aasta rakenduskavast, juhib tähelepanu osale B, kus meetmete 

osa on null, seda saab määrata peale PRIA- otsust. 

 

Arutelu ei avatud. 

 

Ettepanek: Kinnitada 2020. a rakenduskava 

 

Hääletus: 

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

 

OTSUS:  

Kinnitada 2020. a rakenduskava 

 

 

2. Strateegia muudatuste kinnitamine 

 

Kuulati: 

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaatestrateegi meede 1, 2 ja 3.1 punkt 5-le sihtgrupi lisamiseks: kohalik 

tegevusgrupp. Muudatus annab võimaluse kohalikul tegevusgrupil teha liikmeskonna jaoks projekti taotlusi 

meetmete jääkide arvelt ja uut taotlusvooru ei korraldata. 

 

 

Avati arutelu: 

Liikmetelt küsimus, kuidas minna edasi meie vananenudstrateegiaga. Tänane olukord pole see, mis varem. 

Mis, kuidas ja millal toimub strateegia täiendamine/parandamine? Nenditi, et haldusreformi järgselt ei 

pidanud tegevusgrupp sisse viima haldusreformijärgseid muudatusi. Strateegia muudatust on planeeritud uue 

perioodi eel.  

 

Ettepanek: Lisada meetmete 1, 2 ja 3.1 sihtgruppi kohalik tegevusgrupp ning esitada strateegia muudatused 

heakskiitmiseks 2020 aasta jaanuaris. 

 

Hääletus: 

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

 

OTSUS:  
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Lisada meetmete 1, 2 ja 3.1 sihtgruppi kohalik tegevusgrupp ning esitada strateegia muudatused 

heakskiitmiseks 2020. a jaanuaris. 

 

 

3. PVL ühisprojekti „Piiriveere Liideri vaimsuse värskendamine" kinnitamine 

 

Kuulati: 

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate projekti eesmärkidest, kus tegevustena viiakse läbi ühistegevuste sari, 

et suurendada omavahelist suhtlust, aktiivsust, ettevõtlikust. Tegevjuht tutvustab eelarvet ja tegevusi, 

projekti tegevuste läbiviimiseks on leitudparimad tegijad ja tegevused toimuvad kõikides Piiriveere Liidri 

endiste valdade piirkondades. 

 

Arutelu ei avatud. 

 

Ettepanek: Kinnitada projekt „Piiriveere vaimsuse värskendamine“ kogusummas 13 220 eurot ja esitada 

projekt PRIAle kinnitamiseks 2020. a  pärast strateegia muudatuste heakskiitmist. 

 

Hääletus: 

Poolt: 14Vastu: 0Erapooletu: 1Ei võtnud osa: 

 

OTSUS:  

Heakskiitaprojekt „Piiriveere vaimsuse värskendamine“ kogusummas 13 220 eurot ja esitada projekt 

PRIA-le kinnitamiseks 2020. a pärast strateegia muudatuste heakskiitmist. 

 

 

4. Info ja kohapeal algatatud küsimused. 

 

1. Bürootöötajate volitamine üldkoosolekul ühingu liikme esindamiseks. 

 

Tegevjuht küsib koosolekul osalevatelt liikmetelt, kui õige on volitada büroo töötajaid esindama liikmeid 

üldkoosolekul, sest otsuse määramisel võivad büroo töötajate volitamise korral osutuda määravaks just 

büroo hääled. Arutelu käigus leiab enamus osalejaid, et ei ole korrektne volitada büroo töötajaid liikmeid 

esindama. Liikmete seisukoht on, et järgmisest üldkoosolekust alates enam büroo töötajaid ei volitata. 

 

 

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate oma osalemisest LINK konverentsil.  

 

 

Lõpp 16.54 

 

 

 

Juhatas:      Protokollis: 

(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 

 

Viivika Kooser     Tiiu Marran 

Juhatuse esimees     Projektikoordinaator 


