
 
                                                                         
                                                                              
                                                     

                                                         

 

 

 

MTÜ PIIRVEERE LIIDER 

 

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1 

 

 

Veebikeskkond Zoom   

                                                                                25.märts 2022 

 

 

Algus kell 16.00 

Lõpp kell 16.45 

Osalesid: Üldkoosolekul osalejate registreerimisleht 

Kutsutud: Endla Mitt, Gerda Raig, Kristiina Tammets 

Moodustati häältelugemiskomisjon: Kaidi Kerdt 

 

Tegevjuht Endla Mitt tegi ettepaneku päevakorra muutmiseks. Päevakorda alustada 

koostööprojektide kinnitamisega ja edasi minna juhatuse liikme vahetumise 

päevakorrapunktiga. Järgnevalt kinnitada majandusaasta aruanne ja strateegia 

ettevalmistamise tegevuskava. Eelviimaseks päevakorrapunktiks õpilasmaleva projekt ja 

päevakorra lõpetab jooksvad teemad. 

Nõustuti päevakorra muudatustega.  

 

 

Päevakord: 

1. Koostööprojektide kinnitamine  

2. Juhatuse liikme vahetumine  

3. Majandusaasta aruande kinnitamine  

4. Strateegia ettevalmistamise tegevuskava kinnitamine  

5. Õpilasmaleva projekt 

6. Jooksvad teema 

 

1. Koostööprojektide kinnitamine 



Kuulati: koostööpartner Tartumaa Arenduseseltsist Kristiina Tammets tutvustab Tartu 2024 

Lõuna-Eesti Kogukonnaprogrammi. Kokku on planeeritud Lõuna-Eestis 24 sündmust, neist 5 

Piiriveere Liidri piirkonnas. Fookuses on Lõuna-Eesti kultuuripärand ja loodus. Voor 

projektitaotluste esitamiseks avatakse mais. Kristiina tutvustas antud vooru 

hindamiskriteeriumeid, hindamiskomisjoni (piirkondlik komisjon ja Lõuna-eesti komisjon) ja 

Eesti siseseid kui ka välispartnereid. 

Ettepanek kinnitada Tartu 2024 Lõuna-Eesti Kogukonnaprogrammi projekt. 

Hääletus: Poolt 14, vastu 0, ei hääletanud 0 

Peipsi Järvefestivali kohta jagasid infot piirkonna inimesed, kes tegelevad antud projektiga. 

Peipsi Järvefestivali eesmärk on tutvustada külastajatele Peipsi järve ja piirkonda tavapärasest 

märksa põnevamal moel. 2022. aastal on Piiriveere piirkonnast Peipsi Järvefestivaliga seotud 

Räpina ja Mehikoorma sadam. Arutelu käigus tekkis küsimus Värska sadama osalemise kohta. 

Värska sadam osaleb 2023. aasta Järvefestivalil.  

Ettepanek kinnitada Peipsi Järvefestival koostööprojekt. 

Hääletus: Poolt 10, vastu 0, erapooletu 4 

 

ÜLDKOOSOLEKU OTSUS 1.1:Kinnitada Tartu 2024 Lõuna-Eesti 

Kogukonnaprogrammi ja Peipsi Järvefestivali koostööprojektid. 

2. Juhatuse liikme vahetumine 

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab teada, et Rõuge Vallavalitsus teeb ettepaneku nimetada 

Misso piirkonna avaliku sektori esindajaks Piiriveere Liidri juhatuses Rõuge vallavanem Britt 

Vahter. Sellega kaasneb nende ettepanek kutsuda Piiriveere Liidri juhatuse liikme kohalt 

tagasi seni Misso piirkonna avalikku sektorit esindanud Rein Loik. 

 

Hääletus: Poolt 14, vastu 0, ei hääletanud 0 

ÜLDKOOSOLEKU OTSUS 1.2: Võttes aluseks MTÜ Piiriveere Liider põhikirja p. 

5.5.5. ja 6.1 kinnitada MTÜ Piiriveere Liider juhatuse liikmeks Rõugest avaliku sektori 

esindajana vallavanem Britt Vahter ja kutsuda tagasi eelnevalt Rõuge Vallavalitsuse 

esindajaks olnud vallavanem Rein Loik. 

 

 



3. Piiriveere Liidri 2021. majandusaasta aruande kinnitamine 

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate Piiriveere Liidri  2021. aasta majandusaasta 

aruandest ja finantsolukorrast.  

Rahandusinformatsiooni kinnitas Audiitoribüroo ELSS OÜ. 2021. aastal õnnestus 

tegevusgrupil hakkama saada planeeritust väiksema eelarvega, kuna oli COVID olukord ja 

paljud kavandatud tegevused jäid ära või toimusid veebi vahendusel. Käesoleva aasta 

algusega on lõplikult tasaarveldatud ka perioodi alguses PRIAlt saadud ettemaks. 

Ettepanek kinnitada 2021. majandusaasta aruanne. 

Hääletus: Poolt 14 , vastu 0, ei hääletanud 0 

ÜLDKOOSOLEKU OTSUS 1.3: Võttes aluseks MTÜS § 36 lg 3 ja PVL põhikiri p.5.5.4, 

kinnitada Piiriveere Liidri 2021. a majandusaasta aruanne. 

 

4. Strateegia ettevalmistamise tegevuskava kinnitamine  

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate Piiriveere Liidri 2023-2027 koostamise 

tegevuskavast. Vastavalt 06.02.2022 määrusele „LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–

2027 ettevalmistamise toetus“ § 3 lg1 tuleb kohalikul LEADER tegevusrühmal järgmise 

perioodi strateegia ettevalmistamise jaoks esitada üldkoosoleku otsusega vastu võtnud 

strateegia ettevalmistamise tegevuskava, milles on välja toodud kavandatavad tegevused koos 

kirjeldusega ning tegevuste elluviimise eelarve ja esialgne ajakava. 

Arutelu käigus tekkis küsimus, kuidas antud teenusepakkuja osutus valituks. 3.01.2022 

toimunud Piiriveere Liidri juhatuse koosolekul otsustati, et uue perioodi strateegia uuringu 

korraldamiseks ja strateegia koostamiseks võetakse pakkumised. Võetud pakkumiste kohaselt 

selgus, et soodsaima pakkumise teinud pakkujal oli võrreldes teiste pakkujatega 

pikemaajaliseim kogemus vastavasisuliste teenuste osas. Strateegia koostamise osas 

soodsaima pakkumise teinud pakkujal oli võrreldes teiste pakkujatega pakutud madalaim hind 

ja suurim kogemus vastavasisuliste dokumentide loomisel. Vastavalt kriteeriumitele osutus 

hanke võitjaks Cumulus Consulting OÜ.  

Tegevusrühmal tuleb esitada strateegia valmistamise tegevuskava hiljemalt 31.03.2022. 

Strateegia esmane dokument peab olema valmis oktoobriks 2022 ja lõplik strateegia 

dokument peab valmima 31.03.2023. Strateegia ettevalmistamise eelarve on 55 500 eurot. 

Ettepanek kinnitada strateegia ettevalmistamise tegevuskava. 

Hääletus: Poolt 14 , vastu 0, ei hääletanud 0 

ÜLDKOOSOLEKU OTSUS 1.4: Vastavalt määrusele „LEADERi kohaliku arengu 

strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus“ § 3 lg1, kinnitada strateegia ettevalmistamise 

tegevuskava. 



5. Õpilasmaleva projekt 

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab teada, et selle aasta õpilasmaleva eelarve oleks olnud 

nagu varasemalt 20 000.-. Erinevatel maleva töörühma kohtumistel projektipartneritega on 

arutatud selle aasta õpilasmaleva toimumise üle. Kuna toimunud on hinnatõusud pea igas 

valdkonnas, siis selle eelarvega ei ole võimalik pakkuda samas mahus malevat noortele nii 

nagu oli eelmisel aastal. Kaalutud on variante teha malev muudetud formaadis. Eeltööna on 

koostatud kahe erineva formaadi jaoks eelarve kavandid, suheldud majutajate, hankijate ja 

tööandjatega. Kahjuks on selgunud, et sel aastal ei ole tööandjatel piisavas mahus tööd anda. 

Pakutud tööde maht ei kataks isegi 1/3 vajadusest. Seetõttu on arutelude tulemusena ettepanek 

jätta selle aasta malevasuvi vahele.  

6. Jooksvad teemad 

Jooksvate teemade osas arutelu ei avatud.  

 

 

 

  

 Juhatas  

 Protokollis 

(allkirjastatud digitaalselt)  

Signe Zupsmann  (allkirjastatud digitaalselt) 

juhatuse aseesimees Gerda Raig 

 meetme- ja infospetsialist 

  

 

 

 


