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MTÜ PIIRVEERE LIIDER 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 6 

 

 

Rõsna (Mikitamäe)               9. detsember 2019 

 

Algus kell 16.15, lõpp kell 17.15 

Osalesid: Leo Kütt, Raul Kudre. 

 

 

Puudusid: Mailis Koger, Kairi Kasearu, Enel Liin, Viivika Kooser, Margus Karro, Urmas Peegel, 

Heiki Mäesaar, Aino Suurmann, Ester Valgemäe, Margus Alver. 

Kutsutud: Endla Mitt, Helen Zupsmann. 

 

Koosoleku juhataja tegevjuht Endla Mitt ja protokollija Helen Zupsmann. 

PÄEVAKORD:  

1. Kagu-Eesti KTG-de koostöö (Läti reis jm) 

2. Kodulehe uuendused ja toetuste statistika 

3. 2020. a vooru toimumine 

4. Teadaolev info järgmisest perioodist 

5. Projektide ideed 

6. Jooksvad küsimused 

 

Ühiselt nõustuti esitatud päevakorraga. 

 

1. Kagu-Eesti KTG-de koostöö (Läti reis jm) 

Kuulati:  

Juhatuse liige Leo Kütt annab ülevaate Kagu-Eesti LEADER tegevusgruppide ühisest õppereisist 

Lätti 5.-6. märtsil 2020. Õppereisi aitas kokku panna Ape partner, kuupäevade valikul arvestati 

vastuvõtjate võimalusi, õppereisil külastatakse Ape ja Aluksne ümbrust. Bussi marsruut on 

järgnev: Räpina, Põlva, Võru, Mõnistes ühinevad osalejad Valgamaa Partnerluskogust. Õppereisi 

täpne maksumus selgub peagi, kava on eesti keelde tõlkimisel. Veel käesoleva aasta jooksul saab 

täpse programmi välja saata. 

Toetati ühiselt esitatud õppereisi programmi. Oli arvamusi, et Aluksne piirkonna külastus on 

silmaringi avardav, kuna sealne kohalik omavalitsus on viimasel ajal ellu kutsunud palju 

positiivseid projekte. 
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2. Kodulehe uuendused ja toetuste statistika 

Kuulati:  

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate muudatustest kodulehel: lisatud on eraldi rubriigid taotlejate 

edulugudest http://piiriveere.ee/et/taotlejate-kogemused ja ülevaade programmperioodide 

statistikast http://piiriveere.ee/et/perioodide-statistika.  

 

Arutleti võimalike koostöövõimaluste osas valdade ajalehtedega. 

 

3. 2020. a vooru toimumine 

Kuulati:  

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate projektitaotluste eelarve jäägist. Osad toetuse saajad on 

loobunud oma projekti elluviimisest, millega on vabanenud toetussumma 38 000 euro ulatuses 

(see summa suureneb, kui tuleb veel loobumisi). Koos 2019. a taotlusvooru jääkidega (vooru 

paremusjärjestuse ettepanek on PRIA poolt kinnitamata) on kogu projektitaotluste eelarve jääk 

hetkel 222 000 euro ulatuses. Võimalikud valikud eelarve kasutamisel oleksid:  

- läbi viia taotlusvoor 2020. aastal; 

- broneerida summa eelarves ühingu enda kogukonnaprojekti elluviimiseks; 

- kas osaleme kultuuripealinna projektis ja broneerime eelarves projektis osalemise summa; 

- kas on muid mõtteid/ projekte, mille osas tuleks eelarves teatud summad reserveerida? 

 

Tegevjuht Endla Mitt lisab, et piirkonna noortekeskuseid külastades nähti vajadust täiendada vaba 

aja veetmise võimalusi (nt välijõusaali rajamine, mänguväljaku/ staadioni täiendused). Võimalus 

oleks ühe valdkonna ideed kokku koguda kuue piirkonna peale ja ellu viia ühe 

kogukonnaprojektina (investeeringud, pehmed tegevused). Piiranguks on meetme maksimaalse 

toetuse summa 20 000 eurot.  

 

Tegevjuht Endla Mitt täiendab, et kultuuripealinna projekt on kogu Piiriveere Liideri piirkonda 

hõlmav, käivad läbirääkimised kultuuripealinna meeskonnaga, kes on huvitatud, et LEADER 

tegevusgrupid projektis osaleksid. Selget eelarvet tegevusgruppidele esitatud pole. 

 

Tegevjuht Endla Mitt informeerib, et orienteeruvalt 2020. aasta maikuus hakkab kehtima 

LEADER-määruse muudatus, mille kohaselt ühisprojekte saab taotlema tulla minimaalselt 

üheaastase tegevuskava alusel (senise kaheaastase tegevuskava asemel). 

 

Oli arvamus, et kultuuripealinna projektis peaks osalema ja eelarves selleks vahendid broneerima, 

kuid tuleb kindlasti välja öelda, et raha peab olema ära kasutatud Piiriveere Liideri piirkonnas ja 

mitte mujal. Tehti ettepanek läbi viia 2020. aasta taotlusvoor kindla suunitlusega, st taotlejateks 

oleksid kohalikud omavalitsused, kes teavad täpselt piirkonna vajadusi (nt mänguväljakute 

rajamise, noortekeskuste ruumide parendamise osas jms). Oli ka ettepanek LEADER-programmi 

välist noorte projekti võimendada ja eelarvest planeerida lisavahendeid projekti elluviimiseks. Oli 

arvamus, et tuleks broneerida vajalikud vahendid eelpool nimetatud projektide elluviimiseks ja 

ülejäänud summa suunata 2020. aasta taotlusvooru. Kuna 2019. aasta taotlusvooru rahastamise 

otsused saabuvad PRIAlt järgmise aasta kevadel ja vooru väljakuulutamise eelsete 

protseduuridega läheks väga kiireks, siis nõustuti esitatud ettepanekuga küsida üldkoosolekult 

http://piiriveere.ee/et/taotlejate-kogemused
http://piiriveere.ee/et/perioodide-statistika
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nõusolek, mille kohaselt juhatusel on õigus kinnitada 2020. aasta taotlusvooru läbiviimist 

puudutavad dokumendid.  

 

7. Teadaolev info järgmisest 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 piirides või korrigeerida piire vastavalt 

haldusreformile). Enamus tegevusgruppe soovib jätkata endistes piirides edasi.   

  

Esitati arvamus, et Piiriveere Liider peaks jätkuma. 

. 

 

8. Projektide ideed 

8.1. Noorte 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. Projekti raames toimuks 5-6 üritust erinevates Piiriveere piirkondades, projekti 

vanusepiir on 13-30 eluaastat, osalema peab vähemalt 30 noort. Enne taotluse esitamist saadakse 

aktiivsemate noortega kokku, et läbi arutada ja kokku leppida neile huvi pakkuvad 

teemavaldkonnad ja lähenemised. 17.-19. jaanuaril loodetakse osaleda Tartus projekti kirjutamise 

koolitusel, kuhu kaasatakse ka Piiriveere piirkonna aktiivsemad noored. Projekti elluviimisel 

tuleks maksimaalselt rakendada kohalikku kompetentsi ja liikmete endi jõududega üritusi läbi viia. 

 

 

8.2. Piiriülene koostöö 

Kuulati:  

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate Läti LEADER tegevusgrupi No Salacas līdz Rūjai 

6. detsembri külastusest: kahepäevase Peipsi-äärsete LEADER-piirkondade külastus lõpetati 

Räpinas, kus paari tunni jooksul tutvuti Räpina sadama ja Räpina loomemaja ellu viidud 

LEADER-projektidega. Lühidalt sai kohtumisel arutletud võimaliku koostööprojekti teemal (nt 

noored), mis kutsutaks ellu järgmisel eelarveperioodil. 
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9. Jooksvad küsimused 

9.1. Piiriveere talgud 2020 

Kuulati: 

Tegevjuht Endla Mitt tutvustab ideed 2020. aastal Piiriveere Liideri meeskonnaga osaleda Teeme 

ära talgutel. Tegevuspiirkonnas kuulutaks välja kampaania, kuhu on oodatud piirkonna 

ettepanekud korrastamist vajavatest (eelistatult avalikest) objektidest, korrastatav objekt valitakse 

välja loosi teel. Aktsiooni kaasaksime kogukonda, sh piirkonna noori. 

 

Arutelu käigus tehti ettepanek korraldada üritus Teeme ära talgutest varem, et anda tõuge 

kogukonnale õigel talgute päeval välja tulla. 

 

 

9.2. Räpina Hea kodu päevad 2020 

Kuulati: 

Tegevjuht Endla Mitt tutvustab mõtet ka tuleval aastal avada Piiriveere Liideri büroo uksed Räpina 

Hea kodu päevade messipäeval, et tutvustada ühingu tegevust, olla piirkonna jaoks olemas. 

 

Arutelu käigus tekkis mõte koostöös Räpina loomemajaga läbi viia õpituba Piiriveere Liideri 

büroo juures. 

 

Koosoleku lõpp kell 17.15. 

 

 

Juhatas:      Protokollis: 

    

(allkirjastatud digitaalselt)    (allkirjastatud digitaalselt) 

 

Endla Mitt                      Helen Zupsmann 

tegevjuht                infospetsialist   


