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MTÜ PIIRVEERE LIIDER 

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2 

 

 

Väike-Orava Puhkekeskus     

                                                                              19. august 2021 

 

Algus kell 16.05 

Lõpp kell 17.10 

Osalesid: Üldkoosolekul osalejate registreerimisleht 

Kutsutud: Endla Mitt, Gerda Raig 

 

Päevakord: 

1. Strateegia muudatuste kinnitamine 

2. 2021. a rakenduskava muudatuste kinnitamine 

3. Jooksvad küsimused 

 

1. Strateegi muudatuste kinnitamine 

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate kavandatavatest strateegia muudatustest. Strateegia 

periood kestab kuni 31.12.2022. Meetmetest lisandub COVID ehk  taastekava meede, mis tuleb 

teistest meetmetest eraldi hoida. Eeldatavalt avatakse COVID meetme voor 2022. aasta alguses.  

Lisas välja toodud strateegia muudatused. 

Kell 16.15 liitus Vendu Suurmann. 

 

Ettepanek kinnitada strateegia muudatused. 

Hääletus: Poolt 9, vastu 0, ei hääletanud 0 

ÜLDKOOSOLEKU OTSUS 2.1: 

Võttes aluseks Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetuse määruse § 6 lg 3 ja 

PVL põhikiri p. 5.5.2, kinnitada strateegia muudatused. 

 

2. 2021. a rakenduskava muudatuste kinnitamine 

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt tutvustab rakenduskava eelarvest seda osa, mis puudutab 

tegevusgruppi. Varasem tegevusgrupi eelarve maht 71 000 eurot. 2021 aasta eelarve uueks 

mahuks on 88 520 eurot. 
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Ettepanek kinnitada 2021. a rakenduskava muudatused. 

Hääletus: Poolt 9, vastu 0, ei hääletanud 0 

ÜLDKOOSOLEKU OTSUS 2.2: 

Võttes aluseks Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetuse määruse § 15 lg 1 ja 

PVL põhikiri p. 5.5.1, 

kinnitada 2021. a rakenduskava muudatused. 

 

3. Jooksvad küsimused 

Projektide seis: 

• Malev – ülevaade sellesuvisest toimunud malevast.  

• Raamat – PVL raamat on kujundamisfaasis, peale mida liigub raamat edasi trükki. 

Raamatu tutvustamiseks on plaan teha raamatu esitlus sügisel.  

• Vaimsuse värskendamine – järgmine üritus on 23. septembril maalikoolitus liikmetele.  

• Noorte kaasamine – plaan luua koos noortega noortestrateegia, kohtumised noortega 

toimuvad esimesel võimalusel. Esimesed kohtumised planeeritud oktoobri vaheajale.  

• Kogukonnaprojekt – Tartu 2024 kollaste akende projekt, fookus tõstetud kogukonnale. 

Liikmete ettepanek kutsuda projekti tutvustama projektijuht (Tartumaa tegevusgrupi 

esindaja). Jagada infot kogukonna liikmetele rohkema info saamisel ja kaasata laiemat 

ringi arutelule. 

• NG – käimas foto- ja videokonkurss, planeeritakse turismiettevõtete koolitust.  

Tegevjuht Endla Mitt annab teada, et Raplamaa tegevusgrupp soovib külastada Piiriveere 

piirkonda ja kindlasti soovitakse tutvuda Setomaaga. 

Avatud on „Roheline Leader“ näitus, mille võiks võimalusel üles panna PVL piirkonnas. 

Juhatuse esimees Raul Kudre tegi büroole ettepaneku saata vastav info juhatusele. 

Juhatas  

 Protokollis 

(allkirjastatud digitaalselt)  

Raul Kudre (allkirjastatud digitaalselt) 

juhatuse esimees Gerda Raig 

 meetme- ja infospetsialist 

 


