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PÄEVAKORD: 
1. 2020. a taotlusvoor 
2. Koostööprojekti idee tutvustus, Kultuuripealinn 2024
3. Kollaste raamide lepingute pikendamine
4. Koostööst Kagu-Eesti tegevusgruppidega
5. Koostööst noortega
6. Järgmise aasta töökorralduse planeerimisest
7. Jooksvad küsimused

Ühiselt nõustuti esitatud päevakorraga.

1. 2020.a. taotlusvoor
Kuulati: 
Tegevjuht  Endla  Mitt  tutvustab  meetmete  jääke  ja  palub  juhatuse  liikmete  arvamust  vooru
avamise kohta. Annab teada, et ministeeriumi poolt muudetakse Leader määrust, ühistegevuse
tegevuskava pikkuse osas senise kahe aasta asemel üheks aastaks. 
Esitati arvamus, et üks võimaluse on meede 2-s suurendada ettevõtjate omaosaluse suurust 60%-
ni  ja  avada  taotlusvoor  septembris.  Ühe  ideena  mõelda  büroole  dokumendihaldussüsteemi
hankimist. 
Tehti ettepanek märtsikuus juhatuse koosolekul võtta vastu otsus vooru summade ja toimumise
ajakohta.

2. Koostööprojekti idee tutvustus, Kultuuripealinn 2024
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Kuulati: 
Tegevjuht  Endla  Mitt  annab  ülevaate  tegevusgruppide  juhtide  kohtumisest  kultuuripealinna
meeskonnaga,  kus  tehti  ettepanek koostada  kaks  ühisprojekti  2021 aastal  üks  ja  aastal  2024
aastal kaks. Projektis osalevad Tartu, Valga, Võru ja Põlva tegevusgrupid. Projekti tegevuseks on
ürituste korraldamised: väikesed ja suured üritused, reklaamid jne. Esialgse eelarve põhjal on
esimese projekti kogumaksumus ligikaudu 12 717 eurot ja teise projekti kogumaksumus 14 217
eurot. Suured üritused on planeeritud maakondade kaupa ja väikesed üritused aastal 2021 üks
üritus  ja aastal  2024 kaks üritust piirkonnas kollaste raamide läheduses. Kultuuripealinn 2024
ürituste korraldamine kuulutakse välja taotlusvoorudena ning žürii teeb valiku konkursi võitnud
ürituse toetamiseks. 
Arutleti koostöö võimalusi ja meie poolset huvi projektiga ühinemiseks.

3. Kollaste raamide lepingute pikendamine
Kuulati: 
Tegevjuht Endla Mitt annab tead, et kollaste raamide maa kasutamise lepingud lõpevad aasta
lõpus ja nende pikendamise soov on vähemalt 2024 aasta lõpuni. Räpina raam on hea kohapeal
ja  ümberpaigutamist  ei  vaja.  Raamide  tulevikus  hooldamine  on  läbirääkimiste  küsimus
tegevusgrupi ja maaomanike vahel.
Info võeti teadmiseks.

4. Koostööst Kagu-Eesti tegevusgruppidega
Kuulati:
Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate kohtumisest Võru, Valga ja Põlva tegevusgrupi juhtidega.
Neilt tuli ettepanek teha Kagu-Eesti piirkonna ühine strateegi ja võtta strateegi koostamiseks üks
firma.
Esitati arvamus, et ise tehes on strateegia koostamise protsess olnud põnev, et elame piirkonnas,
kus tulebki ise teha. Esialgu jäi seisukoht koostada ise uue perioodi strateegia. 
Enda  Mitt  andis  ülevaate  detsembrikuus  toimunud  maakondlike  arenduskeskuste  ja  Leader
tegevussgruppide kohtumisest.

5. Koostööst noortega
Kuulati: 
Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate ERASMUS projektis ja Piiriveere maleva projektist.
Helen Zupsmann annab teada,  et  malev toimub 2.-24.  juulil  2020 LEADER koostööprojekti
raames.  Maleva käivitamiseks toimub rühmajuhtide koolitus,  tööandjate otsingud ja rühmade
komplekteerimine.
Kell 16.44 lahkuvad Enel Liin ja Leo Kütt.
ERASMUS projekti ettevalmistamiseks on büroo töötajad külastanud  piirkonnanoorte keskuseid
ning  kohtunud  piirkonnanoortega  Niitsikul.  Seejärel  osaleti  Tartus  kolmepäevasel  koolitusel.
Kohtumiste  tulemusena  kaardistati  noorte  ideed  ja  koostati  ERASMUS-e  projektitaotlus
kogusummas14 832 eurot. Projekti kestvus on 13 kuud, projekti tegevused: kahepäevane üritus
strateegia  väljatöötamiseks,  Värskas  noorte  strateegi  arutelu,  kahepäevane  kohtumine  Tartus
Tartumaa  noortega  ja  väitluskoolitus,  Oraval  noorte  kohtumine  omavalitsuste  juhtide,
vallavalituse töötajate, volikogu liikmete ja tegevusgrupi töötajatega, Räpinas strateegia arutelu
ja avaliku esinemise koolitus, viimase tegevusena analüüsitakse projekti mõju ning lõpusündmus
toimub Kiviõli seikluspargis. Projektis osalevad lisaks piirkonna noortele noortekeskuste juhid.
Suhtlusvõrgustikus Facebook on loodud grupp noortega suhtlemiseks.
Info võeti teadmiseks.
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6.  Järgmise aasta töökorralduse planeerimisest
Kuulati:
Endla Mitt annab teada, et  töötajate töölepingud ja raamatupidamisteenuse osutamise lepingud
lõpevad 2020 aasta detsembris.
Esitati arvamus, et praegusel tegevjuhil on kompetentsi raamatupidamise töid teostada. Arutleti,
kuhu suunas liikuda töödega ja kelle kompetentsi kasutada. 
Tehti  ettepanek juhatusega  kohtuda  ilma  büroo töötajateta  märtsikuu koosolekul.  Endla  Mitt
saadab juhatusele info planeeritava eelarve kohta.

7. Jooksvad küsimused
Kuulati:
Endla Mitt  edastab selle aasta  LINC-i  ürituse kutse,  kus tegevusgrupist  on võimalik osaleda
maksimum viiel inimesel.
Esitati arvamus, et LINC-il võiks osaleda meie liikmete seast 3 sportlikku liiget.
Varesemast  ajast  oli  ettepanek,  et  toimuksid juhatuse  väljasõidu koosolekud.  Märtsis  läheme
Lätti.
Esitati arvamus, et järgmine väljasõidu koosolek planeeriks oktoobris võinovembris.
Anti teada, et osaleme Räpina Hea Kodu päevadel, kus planeerime läbi viia klaasimaali töötoaja
kutsume üritusele külla Läti partnerid. Info võeti teadmiseks.
Tegevusgrupile  tulevad  mais  külla  Järvamaa  Arengu  Partnerid  ja  augustis  Raplamaa
Partnerluskogu.  Info võeti teadmiseks.
„Teeme ära talgud Piirveeres” – mõte oli, et teeme ära väikesed talgud enne põhiüritust „Teeme
ära“ kas 18. või 25. aprillil. Esitati arvamus, et pigem oleme osalejad suures ürituses.
Kollaste  raamide  projektis  on  projektipartner  Iirimaalt  loobunud  meiega  koostööst  ja
läbirääkimised toimuvad Hollandi esindajatega projektiga liitumiseks. Info võeti teadmiseks.
Juhatuse  esimees  tuletas  meelde  varasemat  kokkulepet  võimalusel  korraldada  juhatuse
koosokud kuu kolmandal kolmapäeval ja Doodle keskkonda kasutatakse üldjuhul osalejate arvu
teada saamiseks.
Märtsikuu juhatuse koosolek toimub 11. märtsil Rõuges ja üldkoosolek toimumise aeg on 27-
ndal või 28-ndal märtsil.

Koosoleku lõpp kell 17.38

Juhatas: Protokollis:

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)

Viivika Kooser Tiiu Marran
Juhatuse esimees projektikoordinaator
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