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MTÜ PIIRVEERE LIIDER 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 5 

 

Mikitamäe                  02. mai 2018 

 

Algus kell 16.00, lõpp kell 17.40 

Osalesid: Viivika Kooser, Aino Suurmann, Kairi Kasearu, Enel Liin, Margus Karro, Margus 

Alver, Heiki Mäesaar, Mailis Koger, Ester Valgemäe, Raul Kudre, Leo Kütt. 

 

Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline.  

 

Puudus: Urmas Peegel. 

Kutsutud: Rutt Riitsaar, Helen Zupsmann. 

 

Koosoleku juhataja juhatuse aseesimees Viivika Kooser ja protokollija Helen Zupsmann. 

 

PÄEVAKORD:  

1. Muud küsimused 

2. Liikmete ühingust väljaarvamine 

3. Hindamiskomisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine 

4. Info CLLD (Community Led Development- Kogukonna Juhitud Kohalik Areng) 

multifondide rakendamise kohta uuel EL eelarveperioodil 

5. MTÜ Piiriveere Liideri osalemine rahvusvahelises koostööprojektis “Kogukondade 

tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega” 

6. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine 

 

Ühiselt nõustuti esitatud päevakorraga. 

 

1. Muud küsimused  

Kuulati:  

Tegevjuht Rutt Riitsaar annab ülevaate Piiriveere Liideri 2018. a taotlusvooru laekunud 

projektidest, büroo tagasisidest uue e-pria kasutamisel, vooru planeeritud hindamise ajakavast, 

enne vooru avamist läbiviidud vooru ettevalmistavatest üritustest, büroo rendilepingu 

ülesütlemisest, Meremäe Kultuuriühing MTÜ 18.02.18 esitatud vaidest PRIA peadirektori 

18.01.2018 otsusele nr 13-6/87 ja PRIA 11.04.18 otsusest vaie rahuldamata jätta, eelseisvatest PVLi 

sündmustest: Peipsi Järvefestival 06.-07. juulil, PVL Rännak juuli esimesel teisipäeval, 

strateegiarühma koosolek 34. või 35 nädalal, PVL välisõppereis Poola-Tšehhi 37. nädal, Kagu-
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Eesti juhatuste koostöö teemaline koolitus 26. sept,  Kagu-Eesti Vedurite konverents nov lõpp või 

dets algus, Peipsimaa Arengufoorum 29.-30. nov (vt esitlus). 

Koosolekule saabub juhatuse liige Margus Karro kell 16.07. 

 

Arutelu: 

Uuriti, kas vana e-pria toimib. Rutt Riitsaar täpsustas, et alates 24.04.18 saab e-PRIA teenustele 

ligi ühe "värava" kaudu, kuhu sisenedes saab valida, kas soovitakse uue või vana e-pria teenustele 

ligipääsu. Vana e-pria teenused on endiselt toimivad. 

Esitati arvamus, et KOV e-pria kasutajatugi on väga kasin, probleemid esinesid õiguste andmisel, 

lisaks on haldusreformi eelselt esitatud projektid e-priast kadunud ja PRIA selles osas olukorda 

muuta ei saa. Büroo esitab tagasiside PRIA-le järgmisel Leader infopäeval. 

 

Koosolekule saabub juhatuse liige Raul Kudre kell 16.19. 

 

Esitati arvamus, et PVL büroo võiks taotlejale kõikide hindajate individuaalsed kommentaarid 

vastava infopäringu peale saata, käesolevalt saadetakse ainult hindajate individuaalsete 

kommentaaride alusel koostatud koondkommentaar. Vastukaaluks oli arvamusi, et 

koodkommentaar on piisav tagasiside projektitaotluse kohta. Leiti, et taotlejal on võimalik 

ühendust võtta taotlusvooru hindamiskomisjoni esimehega, kelle poole pöörduda juba 

detailsemate küsimustega.  

 

Esitati arvamus, et PVL välisõppereisi planeerimine Tšehhi  lisaks Poolale on liiga suur ajakulu.  

 

Tehti ettepanek ja nõutusti ühiselt koostöös Võrumaa Partnerluskoguga läbi viia ühine õigusalane 

koolitus juhatuse liikmetele (juhatuse liikme õigused, kohustused, vastutus). Büroo uurib 

läbiviimise võimalikkust. 

 

Ühiselt otsustati, et järgmine juhatuse koosolek toimub 20. juunil 2018. 

 

Juhatus võttis info teadmiseks. 

 

2. Liikmete ühingust väljaarvamine 

Kuulati:  

Tegevjuht Rutt Riitsaar annab ülevaate 26.03.18 FIE Laane talu (tasumata 2018. a liikmemaks) ja 

09.04.18 SA Räpina Inkubatsioonikeskuse avaldusest ühingust väljaastumiseks (vt esitlus, 

Väljaastumise avaldus FIE  Laane talu, Väljaastumise avaldus SA Räpina Inkubatsioonikeskus). 

 

Juhatuse liige Leo Kütt selgitas, et SA Räpina Inkubatsioonikeskuse lahkumise põhjuse on see, et 

PVL põhikirja järgi saab mitme ühingu esindajana koosolekul hääletada ainult ühe ühingu eest. 

 

Arutelu ei avatud. 

 

Ettepanek arvata MTÜ Piiriveere Liider liikmeskonnast välja FIE Laane talu ja SA Räpina 

Inkubatsioonikeskus. 

Hääletus:  

Poolt 10 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 1 (Leo Kütt) 
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OTSUS:  

Liikmete avalduste alusel arvata MTÜ Piiriveere Liider liikmeskonnast välja FIE Laane talu 

ja SA Räpina Inkubatsioonikeskus alates 03.05.18. 

 

3. Hindamiskomisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine 

Kuulati:  

Tegevjuht Rutt Riitsaar annab ülevaate Setomaa Vallavalitsuse 26.04.18 esitatud avaldusest 

Värska piirkonna hindajate koosseisu muuta taotlusvoorus (vt esitlus, Hindamiskomisjoni 

liikmed_Piiriveere Liider). 

 

Arutelu teemal, kas hindamiskomisjoni koosseisu muutmine käesolevas taotlusvoorus on 

kooskõlas Piiriveere Liideri hindamiskorraga. Ühiselt leiti, et käesoleva taotlusvooru 

hindamiskomisjoni koosseisu muutmine käesoleval hetkel pole õigustatud. Juhatuse liige Raul 

Kudre Setomaa Valla esindajana võttis 26.04.18 esitatud avalduse tagasi. Tehti ettepanek PVL 

hindamiskorras hindamiskomisjoni taandamise sõnastust täpsustada, et ei tekitaks edaspidi 

segadust.  

 

Juhatuse liige Leo Kütt lahkub koosolekult kell 17.13. 

 

4. Info CLLD (Community Led Local Development - Kogukonna Juhitud Kohalik Areng) 

multifondide rakendamise kohta uuel EL eelarveperioodil  

Kuulati:  

Tegevjuht Rutt Riitsaar annab ülevaate CLLD multifondide rakendamise kohta uuel EL 

eelarveperioodil ja PVLi koostöömeetme (meede 3.2) jääkidest (vt Info CLLD ja multifondide 

kohta).  Rutt Riitsaar lisas, et 17.05.18 toimub Maaleluministeeriumis koosolek, kus osalevad 

Euroopa Komisjoni esindajad, oodatud osalema KTG-de esindajad, juhatuse liikmed. 

 

Arutelu: 

Täpsustati, et CLLD multifonde on Rootsis rakendatud juba eelmisel eelarveperioodil. Rutt 

Riitsaar lisas, et CLLD multifondide rakendumisel oleksid kasutuses lisaks sotsiaal- ja 

regionaalarengutoetused. Otsus tuleb riigi poolt - kas riik teeb Euroopa Komisjoniga 

partnerluskokkuleppe. 

 

Juhatus võttis info teadmiseks. 

 

5. MTÜ Piiriveere Liideri osalemine rahvusvahelises koostööprojektis “Kogukondade 

tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega” 

Kuulati:  

Tegevjuht Rutt Riitsaar annab ülevaate koostööprojekti tegevustest ja eelarvest (vt esitlus, NG 

rahvusvahelise koostööprojekti kokkuvõte). Rutt Riitsaar lisab, et projekti eelarvet ja tegevusi on 

vähendatud võrreldes 28.02.18 juhatuse koosolekul esitatuga. Eesti projektipartnerite kulud 

algaksid 2019. a, Iirimaal alustatakse tegevustega 2018. Teadaolevalt Võrumaa Partnerluskogu, 

Valgamaa Partnerluskogu ja Tartumaa Arendusselts on otsustanud projektis osaleda, Põlvamaa 

Partnerluskogu loobus. Piiriveere Liideri eelarves on meetme 3.2 jääk 69 985 EUR. 
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Arutelu koostööprojekti kulude mõistlikkuse osas. Esitati arvamus, et projekti põhikulud lähevad 

NG ajakirjale lehe väljaostmiseks, nn litsentsi tasuks (52 000 EUR). Samas leiti, et projektis 

mitteosalemine seab teised projektipartnerid keerulisse olukorda. Tehti ka ettepanek PVLi 

koostöömeetme rahasid tõsta teistesse meetmetesse. Tegevjuht Rutt Riitsaar selgitas, et meetmete 

vahel saab rahasid ümber tõsta ainult strateegia muutmisega.  

 

Ettepanek esitada üldkoosolekule otsustamiseks rahvusvaheline koostööprojekt “Kogukondade 

tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega”, juhatuse ettepanek 

kinnitada. 

Hääletus:  

Poolt  4 Vastu 6 Erapooletu 0 

 

OTSUS:  

Mitte esitada üldkoosolekule otsustamiseks rahvusvaheline koostööprojekt “Kogukondade 

tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega”. 

 

6. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine 

Kuulati:  

Koosoleku juhataja Viivika Kooser tegi ettepaneku hääletada, kas juhatuse esimehe ja aseesimehe 

valimine on kinnine või avalik. Tegevjuht Rutt Riitsaar lisas, et PVLi põhikirjas pole sellekohast 

regulatsiooni, kas peab olema kinnine või avalik. 

 

Ettepanek läbi viia avalik valimine. 

Hääletus: 

Pool 8 Vastu 1 Erapooletu 1 

 

Koosoleku juhataja Viivika Kooser teeb ettepaneku esmalt valida juhatuse esimees ja sellele 

järgnevalt aseesimees. Ühiselt nõustuti. 

 

6.1 Juhatuse esimehe valimine 

Koosoleku juhataja Viivika Kooser tegi ettepaneku esitada juhatuse esimehe kandidaadid. 

Nõustuti. 

 

Kandidaadid: 

Ester Valgemäe esitab Viivika Kooseri. 

Enel Liin esitab Kairi Kasearu. 

Viivika Kooser esitab Raul Kudre.  

Kairi Kasearu esitab Enel Liini. 

Margus Karro esitab Aino Suurmanni. 

 

Koosoleku juhataja Viivika Kooser küsis, kas ollakse nõus kandideerima. 

Kairi Kasearu, Raul Kudre, Enel Liin, Aino Suurmann taandavad end. 

Viivika Kooser on nõus kandideerima. 

 

Enel Liin teeb ettepanek nimekiri sulgeda. 
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Ettepanek valida juhatuse esimeheks Viivika Kooser. 

Hääletus: 

Poolt  9 Vastu 0  Erapooletu 1 (Viivika Kooser) 

 

OTSUS:  

MTÜ Piiriveere Liideri juhatuse esimeheks valitakse Viivika Kooser. 

 

6.2 Juhatuse aseesimehe valimine 

Koosoleku juhataja Viivika Kooser tegi ettepaneku esitada juhatuse aseesimehe kandidaadid. 

Nõustuti. 

 

Kandidaadid: 

Enel Liin esitab Kairi Kasearu. 

 

Koosoleku juhataja Viivika Kooser küsis, kas ollakse nõus kandideerima. 

Kairi Kasearu on nõus kandideerima. 

 

Enel Liin teeb ettepaneku nimekiri sulgeda. 

 

Ettepanek valida juhatuse aseesimeheks Kairi Kasearu. 

Hääletus: 

Poolt  9 Vastu 0 Erapooletu 1 (Kairi Kasearu) 

 

OTSUS:  

MTÜ Piiriveere Liideri juhatuse aseesimeheks valitakse Kairi Kasearu. 

 

Muud teemad: 

Juhatuse liige Enel Liin tegi ettepaneku, et juhatuse liikmetele, kes ei ole kohaliku omavalitsuse 

esindajad, võiks olla ette nähtud hüvitis panuse eest ühingu toimimisse. Koosoleku juhataja 

Viivika Kooseri hinnangul on ettepanek hea, vajab arutamist. Enel Liin lisas, et ka büroo 

töötajatele võiks vajaduse põhiselt, kui eelarves selleks vabu vahendeid, preemiat maksta. 

 

 

Koosoleku lõpp kell 17.40. 

 

 

Juhatas:      Protokollis: 

(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 

 

Viivika Kooser     Helen Zupsmann 

Juhatuse aseesimees     Projektiassistent   


