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MTÜ PIIRVEERE LIIDER 

JUHATUSE PROTOKOLL nr 7 

 

Värska                 17. september 2020  

 

 

Algus kell 16.00  

Lõpp kell 17.37 

 

Osalesid: Enel Liin, Leo Kütt, Kairi Kasearu, Raul Kudre, Margus Alver, Ester Valgemäe, Heiki 

Mäesaar, Margus Karro, Aino Suurmann, Rein Loik 

Puudusid: Viivika Kooser, Urmas Peegel 

 

Päevakord: 

 

1. KOV-ide omaosalus 2021. a eelarvesse  

2. Audiitori kinnitamine  

3. Tegevusgrupi uute  projektide arutelu (koostööprojekt “Arukate külade arenguprogramm”, 

ühisprojekt Piiriveere Liidri raamat  

4. LEADER koostööprojektid Lõuna-Eesti kohalike väärtuste esiletoomiseks TARTU 2024 

raames (“Kollased Aknad”)  

5. 2021. a tegevuskava, eelarve ja meetme vahendid (lisad 5.1-5.3; eelnõud 5.1-5.3)  

6. 2020. a rakenduskava muutmine (lisa 6; eelnõu 6)  

7. Käsilolevate projektide/tegevuste ülevaade (malev, noorte kaasamine) 

8. ÜK päevakorra kinnitamine (eelnõu 8)  

9. Kohapeal algatatud teemad 

Ühiselt nõustuti esitatud päevakorraga.  

 

1. KOV-ide omaosalus 2021. a eelarvesse  

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt  annab teade, toetusumma arvutamise aluseks on rahva arv 2020. a 

rahvastikuregistri andmetel. 

 

Kinnitada KOV-ide omaosalus 2021.a. eelarvesse summades: 

Võru  (Orava endine 

valla piirkond) 979 

Räpina (esialgne 

Piiriveere piirkond) 2 252 
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Setomaa (Värska, 

Mikitamäe, Meremäe 

valdade endised 

piirkonnad 1 863 

Rõuge  (Misso endine 

valla piirkond) 906 

KOKKU 6 000 

  

2. Audiitori kinnitamine  

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt  annab teada,  

MTÜ Piiriveere Liider põhikirja p. 9.2. kohaselt on kinnitab üldkoosolek audiitori kaheks aastaks. 

11.01.2019. a valis üldkoosolek audiitori auditeerima 2018.-2019. a majandusaasta aruandeid. 

20.09.2018. otsustas üldkoosolek, et soovitakse täiemahulist audiitoraruande koostamist. Määrus 

„Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ §21 lg5 p9 sätestab tegevusgruppidele 

kohustuse esitada PRIAle vandeaudiitori kinnitatud rahandusinformatsioon. Sama määruse §33 lg 

2 kohaselt peab olema vähemalt üks hinnapakkumine, kui teenuse hind on vahemikus 1000-5000 

eurot. 

Kuna perioodi eelarve vahendid hakkavad lõppema, siis võttis büroo hinnapakkumise nii 

täiemahulise majandusaasta aruande auditeerimise kohta, kui ka ainult rahandusinformatsiooni 

kinnitamise kohta. 

3.08.2020. a esitas E-Audit OÜ ühingule hinnapakkumise majandusaasta aruande auditeerimiseks 

aasta kohta summas 1 308 eurot (s.h käibemaks) ja rahandusinformatsiooni kinnitamiseks aasta 

kohta summas 900 eurot (s.h käibemaks). 

3.08.2020. a esitas ELSS OÜ ühingule hinnapakkumise majandusaasta aruande auditeerimiseks 

aasta kohta summas 768 eurot (s.h käibemaks) ja rahandusinformatsiooni kinnitamiseks aasta 

kohta summas  

Avati arutelu audiitori kinnitamiseks ja arvati, et kahe erineva hinnapakkumise vahe on ligi pool 

hinnast. Tehti ettepanek valida ELSS OÜ ja  läbi viia audit ainult rahandusinformatsiooniga. 

 

Hääletus:  Poolt 10 Vastu 0  Erapooletu 0 Ei hääletanud 0  

 

JUHATUSE OTSUS: 

MTÜ Piiriveere Liider p. 1.5. alusel esitada üldkoosolekule kinnitamiseks 2020.-2021. aasta 

rahandusinformatsiooni kinnitavaks audiitoriks ELSS OÜ summas 420 eurot (s.h käibemaks). 

 

3. Tegevusgrupi uute  projektide arutelu (koostööprojekt “Arukate külade 

arenguprogramm”, ühisprojekt Piiriveere Liidri raamat  
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Kuulati: tegevjuht Endla Mitt  annab teade  

 

Avati arutelu tegevusgrupi uute projektid läbiviimiseks Piiriveere liidri raamat ja Arukate külade 

arenguprogramm ja alustab tutvustamist Arukate külade arenguprogramm, mille ellu viimisel 

luuakse külade võrgustik ja küladele strateegia. Tulevikus prognoositakse uue meetme loomist 

projekti elluviimisel. Juhtpartner Kristiina Tammets. 

 

Raamatuprojektist on suheldud TÜ-ga ja eesmärk on koostada raamat, mis kajastab meie 

elluviidud projekte, statistikat. Koostada sisu jälgida ühist joont, mis raamatu tervikuks looks. 

Arukate külade projekti eesmärgiks on leida küla, mis on nõus tegevustega kaasa minema ja 

motiveerib küla osalema ja arengut edasi viima. 

Arvati, et kasu on rohkem raamatust, kus noored ajakirjanikud saavad juba piirkonnast ülevaate. 

Sel juhul kasu suurem piirkonnale. 

 

Hääletus:  Poolt 10 Vastu 0  Erapooletu 0 Ei hääletanud 0  

 

Võeti teadmiseks, et viime ellu tegevusgrupi koostööprojektina  koos TÜ-ga raamatu projekt ja 

esitame üldkoosolekule tutvustamiseks. 

 

4. LEADER koostööprojektid Lõuna-Eesti kohalike väärtuste esiletoomiseks TARTU 2024 

raames (“Kollased Aknad”) OTSUS 

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt  annab teade  

MTÜ Piiriveere Liider põhikirja p. 2.3.5. kohaselt osaleb ühing kohalikke tegevusgruppe 

ühendavas üle-eestilises koostöövõrgustikus, arendab koostööd ühingu eesmärke toetavate 

riigisiseste isikute ja ühendustega. Määruse „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-

projektitoetus“ § 27 lg 2 alusel peab olema kohaliku tegevusgrupi projektitaotlus vastu võetud 

kohaliku tegevusgrupi üldkoosoleku otsusega. MTÜS §201 lg 1 kohaselt määrab üldkoosoleku 

päevakorra juhatus. Ettepanek esitada ühingu üldkoosolekule kinnitamiseks koostööprojekt 

"Kollased aknad“ hõlmab koostööd partneritega:  LEADER tegevusgrupid Lõuna-Eestist 

(Valgamaa Partnerluskogu, Võrumaa Partnerluskogu, Tartumaa Arendusselts), piirkonna linnad 

(Tartu, Võru, Valga) ja SA Tartu 2024, National Geographic Eesti. Koostöö on tulenevalt Euroopa 

Liidu programmperioodide rahastusest kavandatud kahe koostööprojektina: 2021-2023 aasta ning 

2024-2025 aasta. Projektide eesmärk on piirkonna identiteedi tugevdamine ning Lõuna-Eesti 

tutvustamine külalistele meile oluliste, varasematest kootööprojektidest tuttavate (kollaste akende) 

väärtuste kaudu. Kultuuripealinn TARTU 2024 „Kollaste akende“ projektide raames toimuvad 

Lõuna-Eestis perioodil 2022-2024 kokku 24 sündmust, millest 4 suursündmust on 

maakonnapõhised ja koordineeritud kuraatori poolt. Ülejäänud 20 sündmust valitakse välja avatud 

taotlusvoorus osalevate kogukondade esitatud ideede hulgast. Kahe projekti eelarve MTÜ 

Piiriveere Liider jaoks on 39 500 eurot, millest 19 500 eurot on sellesse perioodi esitatav 

koostööprojekt. 
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Avati arutelu LEADR koostööprojektid Lõuna-eesti kohalike väärtuste esiletoomiseks TARTU 

2024 raames („Kollased Aknad“) KOV teevad ise kokkulepped, teemad on paralleelsed NG ja 

KOV-idega. Projektide taotlemine ei välista erinevate projektide elluviimiseks nii KOV-is kui ka 

Kollastes Akendes- Jooksmas on 30 teemat. Projekti veavad tegevusgrupid. 

 

Hääletus:  Poolt 8 Vastu 1  Erapooletu 1 Ei hääletanud 0 

 

JUHATUSE OTSUS: 

MTÜ Piiriveere Liider p. 2.3.5. alusel esitada LEADER koostööprojektid Lõuna-Eesti kohalike 

väärtuste esiletoomiseks TARTU 2024 raames (“Kollased Aknad”) summas 19 500 eurot 

üldkoosolekule kinnitamiseks. 

. 

5. MTÜ Piiriveere Liider 2021. a tegevuskava esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks 

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt  annab teade tegevuskava,  

MTÜ Piiriveere Liider põhikirja p. 5.1 alusel peab ühingu üldkoosolek tulema kokku vähemalt 

kord aastas ning samuti põhikiri p. 5.5 otsuste vastuvõtmiseks tuleb kutsuda kokku üldkoosolek, 

kellel on antud küsimuste otsustamiseks ainupädevus. Põhikiri p. 6.7 alusel peab ühingu juhatus 

kogunema koosolekuks vähemalt kord kvartalis. Lähtuvalt 2021. a sündmuste prognoosist on 

eelnimetatud koosolekud kantud planeeritavasse tegevuskavasse. Kuna tegevuskava kinnitamise 

hetkeks ei ole veel teada, milliseid projekte 2021. a ellu viiakse, siis puuduvad tegevuskavas ka 

võimalike projektide tegevused. 

 

Hääletus:  Poolt 10 Vastu 0  Erapooletu 0 Ei hääletanud 0  

 

5.1 JUHATUSE OTSUS: 

MTÜ Piiriveere Liider p. 6.6.2 alusel esitada koostatud tegevuskava üldkoosolekule 

kinnitamiseks. 

5.2  MTÜ Piiriveere Liider 2021. a eelarve esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks 

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab teada, et lähtudes MTÜ Piiriveere Liider käesoleva perioodi 

tegevuskulude eelarvest ja PRIA statistilistest aruannetest, on ühingule määratud käesolevaks 

perioodiks tegevuskuludeks 550 033 eurot. Perioodi alguses oli planeeritud 2021. aasta eelarveks 

50 953 eurot. 01.09.2020. a seisuga on ühingul kasutamata jääki (st PRIA poolt välja maksmata 

tegevusgrupi eelarve vahendeid) 119 287 eurot. Kui arvestada summast maha 2020. a planeeritud 

kulude summad, siis on jääk 2021. aastaks 71 000 eurot (mis on esialgsest planeeritud eelarvest 

20 047 euro võrra suurem). 
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Hääletus:  Poolt 10 Vastu 0  Erapooletu 0 Ei hääletanud 0  

 

JUHATUSE OTSUS: 

MTÜ Piiriveere Liider põhikirja p. 6.6.2. alusel esitada koostatud eelarve üldkoosolekule 

kinnitamiseks. 

 

5.3. MTÜ Piiriveere Liider 2021. a rakenduskava meetme summade esitamine 

üldkoosolekule kinnitamiseks 

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab teada , et taotlusvooru meetmete osas ei ole võimalik jääkide 

info teada, kuna viimane voor toimus 17.-26. augustil 2020. a ja PRIA otsused toetuste osas 

langetatakse  määruse „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 41 lg 5 alusel 

hinnanguliselt 2020.a lõpuks. Hetkel on ühingul olemas projektide jaoks vahendid meetmes 3 

summas 52 719 eurot. Eelnimetatud summa jagunemine meetmes kolm: Meetmes 3.1 

kavandatakse tegevusgrupi oma projektina Piiriveere õpilasmaleva jätkamise projekti (summa 

20 000 €). Meetmest 3.2 on võimalik ellu viia Tartu 2024 arendusprotsessi projekti "Kollased 

aknad" (19 500 (eurot) ning lisaks siseriiklikku koostööprojekti “Arukate külade 

arenguprogramm” või Piiriveere Liidri raamatu projekti (13 219 eurot). 

Avati arutelu 

Hääletus:  Poolt 10 Vastu 0  Erapooletu 0 Ei hääletanud 0  

 

JUHATUSE OTSUS: 

MTÜ Piiriveere Liider põhikirja p. 6.6.2. alusel  

Esitada 2021. a rakenduskava meetmete summade järgmiselt: 

MTÜ Piiriveere Liider põhikirja p. 6.6.2. alusel esitada koostatud eelarve üldkoosolekule 

kinnitamiseks. 

 

Meede summa 

3.1 ühisprojektid 33 219 € 

3.2. koostööprojektid 19 500 € 

 

6. 2020. a rakenduskava muutmine  

 

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt  annab teade MTÜ Piiriveere Liider üldkoosolek kinnitas  

19.09.2019. a 2020. a rakenduskavas tegevusgrupi 2020. a eelarve summaks 80 000 eurot.  
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Praegu on näha, et aasta lõpuks võib tulla planeeritust suuremas summas kulusid. Õppereiside  

planeerimisel ei oldud arvestatud 2020. a märtsis Kagu-Eesti tegevusgruppide koostöö eesmärgil  

toimunud Läti õppereisiga (reis tegevusgruppide juhatustele ja tegevtöötajatele). Selleks, et  

vältida eelarve ületamist, on ettepanek tõsta jääkidest 1 842 eurot 2020. a eelarvesse lisaks.  

(Muudatuse tulemusena on 2020. a planeeritav eelarve summas 81 842 eurot samas suurusjärgus  

2019. a eelarvega). 

Hääletus:  Poolt 10 Vastu 0  Erapooletu 0 Ei hääletanud 0  

 

JUHATUSE OTSUS: 

MTÜ Piiriveere Liider p. 6.6.2 alusel esitada 2020. a rakenduskava muudatus üldkoosolekule 

kinnitamiseks. 

Raul Kudre lahkub 17.20 

 

7. Käsilolevate projektide/tegevuste ülevaade (malev, noorte kaasamine) 

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt  annab ülevaate õpilasmalevast piirkonnas. Lisaks on elluviimisel 

ERASMU-se  noorte on kaasamise projekt, kus kohtutakse noortega ja valmib piirkonna 

noorte strateegia. Esimene üritus on oktoobris.  

 

8. MTÜ Piiriveere Liider üldkoosoleku päevakorra kinnitamine 

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt  annab teada üldkoosoleku päevakorrast. 

Hääletus:  Poolt 9 Vastu 0  Erapooletu 0 Ei hääletanud 0  

 

JUHATUSE OTSUS: 

MTÜ Piiriveere Liider põhikirja p. 5.1. alusel 

Kinnitada üldkoosoleku päevakord järgmiselt: 

1. Audiitori kinnitamine 

2. Kultuuripealinn2024 koostööprojekti Kollased aknad kinnitamine 

3. 2021. a tegevuskava, eelarve, rakenduskava kinnitamine 

5. 2020. a rakenduskava muutmine 

6. Kohapeal algatatud teemad 

 

Üldkoosolek toimub 13 oktoobril 2020. a algusega kell 16.00 Räpinas 

 

9. Kohapeal algatatud teemad 

 

Kohapeal algatatud teemasid ei ole. 

 

 

Juhatas:      Protokollis:    

(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 

Kairi Kasearu      Tiiu Marran     

juhatuse aseesimees     projektikoordinaator    


