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MTÜ PIIRVEERE LIIDER 

JUHATUSE PROTOKOLL nr 8 

 

Räpina                  13. juuni 2018 

 

Algus kell 14.00, lõpp kell 15.10 
Osalesid: Urmas Peegel,  Ester Valgemäe,  Leo Kütt, Kairi Kasearu, Aino Suurmann, Heiki Mäesaar, 

Margus Alver, Mailis Koger, Raul Kudre 

Puudusid: Margus Karro, Viivika Kooser, Enel Liin 

Kutsutud: Tiiu Marran, Mart Külvik 

 

Koosoleku juhataja on juhatuse aseesimees Kairi Kasearu. 

 

Kinnitamiseks esitati järgmine päevakord: 
1. Projektide 2018. aasta vooru paremusjärjestuse kinnitamine 

2. Üldkoosoleku 25.06.2018/26.06.2018 päevakava projekti kinnitamine:   

2.1 Koostööprojekti „Peipsimaa koostöövõrgustike tugevdamine“ heakskiitmine 

2.2  Muud küsimused ( Rännak 2018) 

3. Muud küsimused 

 

Ettepanek: kinnitada päevakord 

 

OTSUS: 

Kinnitada juhatuse koosoleku päevakord vastavalt ettepanekule. 

 

Hääletus: 

Poolt: 9 Vastu: 0 Erapooletu: 0  

 

 

 

1. Projektide 2018 paremusjärjestuse kinnitamine 

 

Kuulati: 
Hindamiskomisjoni esimees Mart Külvik annab ülevaate 2018 aasta taotlusvooru statistikast (vt 

esitlus) ning esile tulnud negatiivsetest ja positiivsetest aspektidest. Antud hindamisvoorus tuli esile 

üks projekt, mille puhul hindamiskomisjoni liikmete hinnangud varieerusid ning põhiline küsimus 

tõstatus projekti eesmärgi ja tegevuste sobivuse osas. 

 

Arutelu:  

Arutelu koondus küsimuse ümber kuivõrd palju tuleks strateegias piiritleda võimalikke tegevusi või 

välistada tegevused, mida Piiriveere Liider ei rahasta. Strateegia koostamisel lähtuti põhimõttest, et 

anda võimalus „hullude ideede“ esitamiseks ehk taotlejatele mitte kirjutada ette piiranguid. Kui 

vaadata hindamiskriteeriumite alusel esitatud taotlust, siis ta vastab nõuetele ning hindamiskomisjon 
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on lähtunud talle taotleja poolt taotluses ning suuliselt esitatud informatsioonist. Samas vastanduva 

arvamusena toodi esile, et hindamisel peab arvestama üldisi eetilisi põhimõtteid. Teise küsimusena 

tõstatus projekti tegevuse defineerimine – kas projekti tegevused liigituvad huvitegevuse alla või mitte, 

juhatuse liikmete seas oli erinevaid arvamusi ning toodi esile kitsendavaid tingimusi mille puhul võib 

tegevust defineerida huvitegevusena. Kuna juhatuse liikmed jäid eriarvamustele, siis leiti, et taotluse 

esitajale tuleb bürool veelkord selgitada tegevuse abikõlbulikkuse põhimõtteid ning nende rikkumisel 

kaasnevaid tagajärgi. 

 

Kairi Kasearu: 

Ettepanek: kinnitada projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ettepanek ja iga projektitaotluse 

rahastamise suurus (vt paremusjärjestused meetmete kaupa). 

 

Hääletamisest taandasid seoses huvide konfliktiga 3 liiget: Leo Kütt 94992 ,  Raul Kudre 84114, Mailis 

Koger 84114. 

 

Hääletamisest võtsid osa 6 liiget (liikme esindaja nimi, EMTAK-kood): Aino Suurmann 01501, Ester 

Valgemäe 84114, Margus Alver 02202 , Heiki Mäesaar 43222, Kairi Kasearu 94992, Urmas Peegel 

93199 

 

OTSUS: Kinnitada projektitaotluste paremusjärjestus ja iga projektitaotluse rahastamise 

suurus vastavalt hindamiskomisjoni esitatud ettepanekule. 

 

Poolt 4, vastu 1, erapooletu 1  

 
2. Üldkoosoleku päevakava kinnitamine:   

Kuulati: Kairi Kasearu tutvustab järgmise PVL üldkoosoleku päevakorra projekti (vt esitlus).  

Arutelu järgmise üldkoosoleku toimumise aja ja koha osas. 

 

Ettepanek esitada üldkoosolekule kirjeldatud päevakorraprojekt: 

1.Koostööprojekti „Peipsimaa koostöövõrgustike tugevdamine“ kinnitamine 

2.Muud küsimused ( Rännak 2018, uue tegevjuhi tutvustamine jt) 

 
Hääletus:  

Poolt 9 Vastu 0 Erapooletu 0  

OTSUS:  

Juhatus esitab 26.06.18 Värska Kultuurikeskuses algusega kell 16.30 toimuvale üldkoosolekule 

kirjeldatud päevakorraprojekti. 

 

 

3. Muud küsimused 

 
Kuulati: Kairi Kasearu tutvustab Rännak 2018 marsruuti Leevaku – Leevi ja otsustakse toimumise 

kuupäevaks 3. juuli 2018. Rattamatk saab alguse Leevakult. Korralduse eest vastutavad Viivika Kooser 

ja Ragner Lõbu. 

 

Kairi Kasearu annab hindamiskomisjonile soovituse, et nad tulevikus kasutaksid ekspertide abi. 

Urmas Peegel teeb ettepaneku meetmete vahel raha ümber tõsta enne rakenduskava vastuvõtmist. 

Üldise arutelu tulemusel jõuti järeldusele, et rakenduskava muutmise punkt tuleb võtta järgmise 

juhatuse koosoleku päevakorda.  
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Juhatas:      Protokollis: 

(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 

 

Kairi Kasearu      Tiiu Marran 

Juhatuse aseesimees     Projektijuht 


