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MTÜ PIIRVEERE LIIDER 

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 4 

 

Värska                 29. november 2019 

 

Algus kell 16.05, lõpp kell 17.10 

Osalesid: Üldkoosolekul osalejate registreerimisleht 

Kutsutud: Endla Mitt, Tiiu Marran, Helen Zupsmann 

 

Läbirääkimised päevakorra osas: koosoleku juhataja Viivika Kooser tutvustas päevakorda. 

Ettepanekuid päevakorra osas ei esitatud. 

 

Kinnitamiseks esitati järgmine päevakord: 

1. 2019. a taotlusvooru paremusjärjestuse ettepaneku kinnitamine 

2. Jooksvad küsimused 

 

Hääletus: 

Poolt: 11 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 0 

 

OTSUS: 

Kinnitada üldkoosoleku päevakord vastavalt ettepanekule. 

 

Tehti ettepanek moodustada üldkoosoleku üheliikmeline häältelugemiskomisjon, mille 

kandidaadiks esitati Tiiu Marran. 

 

Hääletus: 

Poolt: 11 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 0 

 

OTSUS: 

Nimetada üldkoosoleku üheliikmelise häältelugemiskomisjoni liikmeks Tiiu Marran. 

 

Kell 16.07 saabus koosolekule liige Raul Kudre. 

 

Koosoleku juhataja Viivika Kooser taandab ennast 2019. a taotlusvooru paremusjärjestuse 

ettepaneku kinnitamisest seoses huvide konfliktiga. 

 

Üldkoosolek teeb ettepaneku nimetada päevakorrapunkti nr 1 osas koosolekut juhatama liikme 

Kaire Haki. 

Hääletus: 

Poolt: 11 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 1 (Kaire Hakk) 

 

OTSUS: 

Nimetada päevakorrapunkti nr 1 osas koosoleku juhatajaks Kaire Hakk. 
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1. 2019. a taotlusvooru paremusjärjestuse ettepaneku kinnitamine 

Kuulati: 

Koosoleku juhataja Kaire Hakk palub liikmetel otsustada, kas päevakorrapunkti ajaks peavad 

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

üldarutelus võivad kõik liikmed (sh need, kes ennast hääletamisest taandavad) ruumis viibida, kuid 

kui arutusele tuleb konkreetse liikmega seotud projekt, siis väljub seotud liige ruumist.  

 

Hääletamisest taandasid ennast seoses huvide konfliktiga ja lahkusid ruumist kolm liiget (liikme 

esindaja nimi, EMTAK-kood): Viivika Kooser 93290, Raul Kudre 84114, Margus Timmo 70221. 

 

Koosoleku juhataja Kaire Hakk, kes oli ka üks 2019. a taotlusvooru hindamiskomisjoni liige, 

tutvustas hindamiskomisjoni tööd, andis ülevaate esitatud taotlustest meetmete kaupa ning 

taotlustes esinenud peamistest puudustest. 

 

Hindamiskomisjon külastas paikvaatlusel 7 objekti. Lisaks oli kõikidel taotlejatel võimalus oma 

projekti hindamiskomisjonile tutvustada projekti kaitsmise koosolekul, seda võimalust kasutas 

kokku 32 taotlejat. 

 

Kokku hinnati 46 projekti: 

- Meetmes 1 (elukeskkonna arendamine) hinnati 16 projekti, neist 13 projekti ületasid 

miinimumlävendi, 3 projekti tulemus jäi alla lävendi. 

- Meetmes 2 (ettevõtluse arendamine) hinnati 26 taotlust, neist 21 projekti ületasid 

miinimumlävendi, 5 projekti tulemus jäi alla lävendi. 

- Meetmes 3.1 (ühistegevuse arendamine) hinnati 4 taotlust, neist 1 projekt ületas 

miinimumlävendi, 3 projekti tulemus jäi alla lävendi. 

 

Põhjused, miks taotlus ei jõudnud lävendini: 

- äriplaanis valesti planeeritud kulud (vead); 

- ebarealistlik eelarve; 

- vähene uuenduslikkus; 

- küsitav suuremahulise projekti teostamise suutlikkus (vähene kogemus); 

- ettevõtte senine tegevus ei anna kindlust müügitulu hüppeliseks kasvuks, et projekt oleks 

elujõuline; 

- projekt, eelarve ja tegevused polnud piisavalt läbi mõeldud; 

- ebaselge vajalikkuse põhjendus ning vähene kulude põhjendus; 

- kaasamise vähene kirjeldus, ebaselgus meetme eesmärkidega seostamisel, ebakonkreetsed 

eesmärgid ja läbipaistmatu eelarve; 

- üldsõnalisus. 

 

Hindamiskomisjon täheldas, et nii mõneski esitatud taotluses oli väga palju sõnavahtu (sh 

copy-paste ühest taotluse dokumentidest teise), ei peetud kinni Piiriveere Liideri taotlusvormi 

tekstilistest mahupiirangutest. 

 

Arutelu käigus tehti liikme poolt ettepanek tõsta minimaalset lävendit (hetkel 60% 

maksimumpunktidest ehk 1,8 punkti), et vältida võimalike elujõuetute projektide toetamist, ning 

edaspidi ühtlustada koondkommentaaride sõnastust koondhindepunktidele vastavaks. Esitati 

arvamus, et taotlejale oleks abiks, kui talle saadetaks Piiriveere Liideri  

rahastamise/mitterahastamise ettepanekuga projekti kõikide hindamiskriteeriumite 

koondhindepunktid. Oli ka arvamus, et konkurss on aus siis, kui kõikidel on ühed lähteandmed, 

mistõttu hindamiskomisjon peaks vältima igasuguseid täpsustavaid või suunavaid küsimusi 

taotlejatele, kuna see ei oleks võrdne taotlejate kohtlemine (teema puudutab paikvaatlusi ja 



3 

 

projekti kaitsmine koosolekut). Esitati arvamus, et 2019. a voorust kehtima hakanud 

hindamiskomisjoni liikmete roteerumise võimalus (Piiriveere Liideri hindamiskord p 6.8) on 

asjakohane, kuna aitab tagada hindamistöös arvamuste paljususe. Tehti ettepanek läbi viia 

järgmine hindamise koolitus/kohtumine nii, et kaasatud oleks lisaks hindamiskomisjoni liikmetele 

ka meetmenõustajaid, strateegiarühma liikmeid, taotlejaid jt. 

Tegevjuht Endla Mitt lisab, et ühisprojektide meede (meede 3.1 ehk ühistegevuse arendamine) on 

teiste tegevusgruppide hinnangul nende piirkonnas samuti ebaõnnestunud. 

 

2019. a taotlusvooru jäägid: 

Meede 1 (elukeskkonna arendamine) 2 885,87 EUR. 

Meede 2 (ettevõtluse arendamine) 152 901,35 EUR. 

Meede 3.1 (ühistegevuse arendamine) 40 002,72 EUR. 

Edasiselt otsustavad liikmed, kuidas vooru jääke rakendada (vajadusel kaasatakse ettepanekute 

tegemiseks strateegiarühm). 

 

Hääletamisest võtsid osa üheksa liiget (liikme esindaja nimi, EMTAK-kood): Raili Mõttus 94992, 

Kaire Hakk 13921, Kai Kalberg-Kukk 70221, Mart Kukk 94119, Malle Avarmaa 01491, Signe 

Zupsmann 55202, Endla Mitt 69109, Silver Hüdsi 77211, Mart Külvik 94999. 

 

Ettepanek kinnitada 2019. a taotlusvooru paremusjärjestuse ettepanekud meetmete 1, 2 ja 3.1 osas. 

Hääletus:  

Poolt: 9 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 0 

 

OTSUS 1:  

Kinnitada 2019. a taotlusvooru paremusjärjestuse ettepanek ja iga projektitaotluse 

rahastamise suurus vastavalt hindamiskomisjoni esitatud ettepanekule meetmete 1, 2 ja 3.1 

osas. 

 

Ühiselt otsustati, et koosolekut juhatab edasi Viivika Kooser. 

 

2. Jooksvad küsimused 

2.1 Võimalik LEADER-määruse muudatus 

Kuulati: 

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate 26. novembril Jänedal toimunud LEADER-infopäeval 

Maaeluministeeriumi poolt esitatud ettepanekust LEADER-määruses kehtestada ühisprojektide 

(meede 3.1 ehk ühistegevuse arendamise projektid) tegevuskava minimaalseks pikkuseks üks 

aasta (käesolevalt on nõudeks kaks aastat) ning küsib liikmete seisukohta (muudatus määruses 

jõustuks prognoositult 2020. a II kvartalist). Ministeerium ootab tegevusgruppide tagasisidet. 

 

Esitati arvamus, et kuna oleme piirkonnas ühises inforuumis, siis nö jää sulatamise aega ei ole 

vaja. Kaheaastase tegevuskava nõude puhul võib tekkida olukord, kus venitatakse nõutud aeg täis, 

seejuures jäävad tegevused ajaliselt suurte vahedega. Mõned projektid nõuavadki intensiivsemat 

tegevuskava ja aastane tegevuskava on selleks piisav. 

 

2.2 Uuest perioodist 

Kuulati: 

Tegevjuht Endla Mitt annab teada, et 2020. aastaga lõppeb ametlikult käesolev eelarveperiood. 

26. novembri LEADER-infopäeval esitleti ministeeriumi mitteametlikku prognoosi, mille 

kohaselt algaks uus programmperiood 1. jaanuaril 2022. a, suure tõenäosusega eraldataks juba 

2021. aastal vahendeid perioodi ettevalmistamiseks. 

PRIA ja Maaeluministeerium on lõpetanud kõikide 26 LEADER-tegevusgrupi külastuse, kus 

uuriti tegevusgruppide nägemust, kuidas edasi minna, kuidas ollakse rahul praegusega jne. Üheks 

kõnealuseks teemaks oli tegevusgrupi abikõlbuliku piirkonna määramine (kas jätkata endistes 
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piirides või korrigeerida piire vastavalt haldusreformile). Enamus tegevusgruppe soovib jätkata 

endistes piirides edasi.  

 

Esitati arvamus, et Piiriveere Liider peaks jätkuma. 

 

Kell 17.00 saabus koosolekule liige Tiit Niilo. 

 

2.3 Noortele suunatud projekt 

Kuulati: 

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate noortele suunatud projektiideest, millega on plaanis noori 

kaasata ühingu tegevusse ja seeläbi piirkonna arendamisse. Projekti kestvuseks on üks aasta, 

tegevused viidaks läbi perioodil 2020-2021. Büroo on kohtunud piirkonna noortekeskustega ja 

saanud hea ülevaate koostöövõimalustest noortega seotud valdkondades, sh projekti edasisel 

planeerimisel.  

 

Arutelu ei avatud. Ühiselt nõustuti projekti tegevustega edasi minema. 

 

Koosoleku lõpp kl 17.10. 

 

 

 

Juhatas:      Protokollis: 

(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 

 

Viivika Kooser     Helen Zupsmann 

Juhatuse esimees      Infospetsialist 

 

(allkirjastatud digitaalselt)  

  

Kaire Hakk 

MTÜ Piiriveere Liideri liige 


