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MTÜ PIIRVEERE LIIDER 

JUHATUSE PROTOKOLL nr 2 

 

 

Veebikeskkond Teams                                       29.märts 2021                                    

 

 

Algus kell 16.30 

Lõpp kell 17.25 

 

Osalesid: Margus Alver, Kairi Kasearu, Kaidi Kerdt, Raul Kudre, Leo Kütt, Rein Loik, Urmas 

Peegel, Aino Suurmann, Ester Valgemäe. 

Puudusid: Margus Karro, Enel Liin, Heiki Mäesaar. 

Kutsutud: Endla Mitt, Gerda Raig. 

 

 

Päevakord: 

1. Vaheperioodiks vajalike ettevalmistustegevuste arutelu. 

2. Liikmeks vastuvõtmine. 

3. Juhatuse liikmete valimine üldkoosolekul. 

4. Jooksvad küsimused  
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1. Ülevaade vaheperioodi tegevustest. 

 Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate Leader infopäeval saadud strateegia ja 

vaheperioodi infost. Vaheperioodi 2021-2022 tegevused: Valitsuse määruse muudatuse 

kinnitamine maiks. Peale seda rahade jaotuse käskkirja allkirjastamine ministri poolt. 

Tegevusgruppidel tuleks võimalikult kiiresti strateegia muudatused sisse viia ja seejärel saab 

esitada rakenduskava. Taotlusvoorude toimumise aeg sõltub strateegia muudatuste 

valmimisest.  

Vaheperioodiks on taastekava vahenditest vaja luua COVID meede (taastekava vahendite 

meede). Selles meetmes taotlemiseks tuleb teha eraldi taotlusvoor. Strateegia muudatuses peab 

COVID meetmes olema kindlasti selgesõnaline viide COVID olukorrast tingitud majanduslike 

raskuste leevendamisele. 

Tehti ettepanek pärast üldkoosolekut kokku kutsuda strateegiarühm, kes tegeleb strateegia 

sisulise poolega.  

Arutelu strateegiarühma koosseisu osas. Jäädakse seisukohale, et lisaks eelmise perioodi 

strateegiarühmale võiks saata kutse kõikidele liikmetele, hindamiskomisjoni liikmetele ja 

meetmenõustajatele. 

Endla kogub kokku kontaktid, kes soovivad vaheperioodi strateegia  muutmises osaleda. Endla 

jagab infot strateegiarühma koosseisu kohta juhatusele ja eesmärgiks võetakse strateegia 

kinnitamine juunikuuks. Juhatuse esimees Kairi Kasearu annab teada, et juunis tuleb Piiriveere 

Liidrisse Tartu Ülikoolist  praktikant, kes hakkab tegema PVL-i andmepõhist seiret. 

 

 

 

2. Liikmeks vastuvõtmine. 

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt teavitas, et on laekunud üks liikmeks astumise avaldus, saatjaks 

Räpina piirkonna ettevõtja FIE Vitali Pertsev. 

 

Ettepanek teha hääletus avalduse suhtes juba käesoleval koosolekul ja võtta FIE Vitali Pertsev 

vastu ühingu liikmeks.  

 

Hääletus: Poolt 9, vastu 0, erapooletu 0 

 

OTSUS 2.1: Vastu võtta FIE Vitali Pertsev Piiriveere Liidri liikmeks. 
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Koosolekult lahkus Raul Kudre kell 16.52. 

 

 

3. Juhatuse valimine üldkoosolekul. 

Juhatuse esimees Kairi Kasearu tuletab meelde, et üldkoosolekul toimub uue juhatuse valimine. 

Juhatuses peab vahetuma vähemalt 2 isikut. Juhatuse liikmed saavad uuesti kandideerida. 

Endlal palutakse saata Piiriveere Liidri liikmete nimekiri juhatusele, et piirkondade esindajad 

saaksid oma piirkonna liikmetega ühendust võtta. Arutelu käigus jõuti otsusele, et iga piirkond 

selgitab välja oma kandidaadid ja toimub valimine. Vajadusel võimaldatakse enne 

üldkoosolekut veebis koosolekuruum kõigile piirkondadele juhatuse liikme kandidaatide 

valimiseks. Iga piirkonna esindajad esitatakse üldkoosolekul kinnitamiseks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Juhatas  

 Protokollis 

(allkirjastatud digitaalselt)  

Kairi Kasearu (allkirjastatud digitaalselt) 

juhatuse esimees Gerda Raig 

 meetme- ja infospetsialist 

  

 


