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Päevakord: 

1.    Meetme 3.2 eelarve suurendamine 

2.    Tegevjuhi ettekanne 

3.    Jooksvad küsimused 

 

1. Meetme 3.2 eelarve suurendamine 

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt andis ülevaate meetme vahenditest. Rakenduskava muutmine 

seoses Peipsi Järvefestivali koostööprojektiga. Rakenduskavasse tuleks lisada 25 000 eurot, 

millest Peipsi Järvefestivaliks kasutada 19 500 eurot ja Tartu 2024 projektile 5 500eurot. Antud 

summade osas tekkis küsimus, millistest vahenditest antud summad võetakse. Vastas Endla, et 

meetme jääkide arvelt võetakse antud summad. Kai Kalberg- Kukk ja Aigar Paas leidsid, et 

oleks õiglane, et kui on meetmetes eelarvevahendite ülejääk, siis summad võiks jääda 

konkreetsesse meetmetesse, kus eksisteerib ülejääk. Piiriveere Liidri juhatus on kinnitanud 

(juhatuse protokoll nr 3, 08.03.2022)  rakenduskava muudatuse meetme jääkide osas. Meetme 
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vahendite rakenduskavasse lisamine tekitas küsimuse, kuidas on aja jooksul meetmete 

proportsioon muutunud. Antud küsimusele vastas strateegia konsultant Jaan Urb, kes luges 

strateegia dokumendist, et aja jooksul on ettevõtluse meetme proportsioone suurendatud ja 

ühistegevuse meetme proportsioone vähendatud. Ka juhatuse esimees juhtis kohalviibijate 

tähelepanu sellele, et otsus koostööprojektides osaleda on varasemalt üldkoosoleku poolt 

kinnitatud ning meetme jääkide rakenduskavasse koostöömeetmesse lisamise ettepanek on 

otsustatud juhatuse koosolekul. 

Ettepanek tõsta meetme jäägid eelnimetatud summas koostöömeetmesse.. 

Hääletus: Poolt 12, vastu 0, ei hääletanud 0 

 

ÜLDKOOSOLEKU OTSUS 2.1: Kinnitada 2022 a rakenduskava muudatus seoses 

meetme 3.2 (koostöö arendamine) eelarve suurendamisega. 

 

2. Tegevjuhi ettekanne  

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate Piiriveere Liidri tegevustest.  

• Piiriveere Liidri külalised -  piirkonda on külastanud erinevad Leader grupid Eestist ja 

samuti on olnud külalisi välisriikidest. 

• Piiriveere projekt Vaimsuse värskendamine- projekt on suunatud liikmetele, 

partneritele, toetajatele. Projekti periood 2020-2022. Projekti käigus on olnud 

õppereisid, koolitused ja aktiivsed tegevused. 

• Eesti Leader Liidu juhatus- Eesti Leader Liidu liige alates jaanuar 2013 ja juhatuse liige 

alates 2018.  

• PVL juhatuse väljasõidu koosolek – 28.10.2019 väljasõidu koosolek Järvamaale, 

koosolekult tuli sisend noorteprojektideks. 

• PVL noorte kohtumine Niitiskul- noorte arutelud teemadel, mis on piirkonnas hästi, mis 

võiks olla paremini, noored ja otsustajad. 

• ERASMUS projekt „Noored otsustajad“ - Eesmärk: noortestrateegia ja noorte dialoog 

otsustajatega, periood 2020-2022. 

• Piiriveere õpilasmalev – 2019, 2020, 2021- märksõnad jätkusuutlikkus, kontaktid, 

elukoha atraktiivsus, töökasvatus, sotsiaalsus. 
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• Rahvusvaheline noorte koostöö - noortekonverents, jaanuar 2022 Strasbourgis, 

noortekohtumine, aprill 2022 Rumeenias. 

• Rahvusvaheline toiduprojekti idee – võimalik partner Sloveenia, uurida kas piirkonnas 

oleks huvitatuid. 

3. Jooksvad küsimused 

Jooksvaid küsimusi ei olnud. 

 

 

Juhatas  

 Protokollis 

(allkirjastatud digitaalselt)  

Raul Kudre (allkirjastatud digitaalselt) 

juhatuse esimees Gerda Raig 

 meetme- ja infospetsialist 

 


