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MTÜ PIIRVEERE LIIDER 

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1 

 

 

Veebikeskkond Teams     

                                                                                01.aprill 2021 

 

 

Algus kell 16.00 

Lõpp kell 16.50 

Osalesid: Üldkoosolekul osalejate registreerimisleht 

Kutsutud: Endla Mitt, Gerda Raig 

 

 

 

Päevakord: 

1. Majandusaasta aruande kinnitamine 

2. Strateegia muutmine  

3. Õpilasmaleva projekti kinnitamine 

4. Juhatuse uue koosseisu valimine 

5. Info vaheperioodi ja uue eelarveperioodi kohta 

6. Jooksvad teemad 

 

 

 

1. Piiriveere Liidri 2020. majandusaasta aruande kinnitamine 

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate Piiriveere Liidri  2020. aasta majandusaasta 

aruandest ja finantsolukorrast.  

Rahandusinformatsiooni kinnitas Audiitoribüroo ELSS OÜ.  

Ettepanek kinnitada 2020. majandusaasta aruanne. 
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Hääletus: Poolt 23, vastu 0, ei hääletanud 0 

ÜLDKOOSOLEKU OTSUS 1.1: Võttes aluseks MTÜS § 36 lg 3 ja PVL põhikiri p.5.5.4, 

kinnitada Piiriveere Liidri 2020. a majandusaasta aruanne. 

Koosolekuga liitus kell  16.13 Helga Aadli. 

Koosolekuga liitus kell 16.16 Taivo Toomas 

 

2. Strateegia muutmine meetmes 3.1. 

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt selgitab meetme 3.1 sõnastuse muutmise vajadust. Projektidest 

vabanenud vahendeid (odavnemised, loobumised), võiks kasutada kohaliku tegevusgrupi enda 

projektide jaoks, kuna need summad on taotlusvooru korraldamiseks liiga väikesed. Kairi 

Kasearu annab teada, et vahendite ülejääkide kasutamine kohaliku tegevusgrupi projektideks 

vajab strateegia sõnastus täpsustust. 

Ettepanek kinnitada strateegia muudatused meetmes 3.1. 

Hääletus: Poolt 25, vastu 0, ei hääletanud 0 

ÜLDKOOSOLEKU OTSUS 2.1: Võttes aluseks määruse „Kohaliku tegevusgrupi toetus 

ja LEADER-projektitoetus“ § 6 lg 6 ja PVL põhikiri p.5.5.2, kinnitada strateegia 

muudatus meetme 3.1 osas ning kinnitada see muudatus rakenduskava meetmelehel. 

 

3. Õpilasmaleva projekti kinnitamine. 

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt tutvustab õpilasmaleva projekti. Sel korral on õpilasmaleva 

projekt ühisprojekt, mille partneriteks on piirkonna noortekeskused. Projekti kestvus on mai 

2021 - aprill 2022. Samasse perioodi jääb järgmise õpilasmaleva projekti planeerimine. 

Malevamaht on 30 malevanoort, kes jagunevad kolme rühma vahele: 1 Räpinas, 1 Värskas ja 1 

Meremäel. Igas rühmas lisaks kümnele noorele ka kaks rühmajuhti. Malev toimub 27. juuni 

2021 – 9. juuli 2021. Eelarvest planeeritud 20 000 eurot, millest toetus 18 000 eurot. Endla 

annab ülevaate õpilasmaleva kuludest.  

Ettepanek kinnitada õpilasmaleva projekt. 

Hääletus: Poolt 25, vastu 0, ei hääletanud 0 

ÜLDKOOSOLEKU OTSUS 3.1: Võttes aluseks määruse „Kohaliku tegevusgrupi toetus 

ja LEADER-projektitoetus“ § 27 lg 2, kinnitada 2021-2022. a Piiriveere Õpilasmaleva 

projekt kogusummas 20 000 eurot (sh toetus 18 000 eurot). 
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4. Piiriveere Liidri juhatuse uue koosseisu valimine. 

Tulenevalt Leader määrusest ja ühingu põhikirjast peab juhatusest vahetuma kolme aasta 

jooksul vähemalt 1/3 s.t. sel korral peab vahetuma vähemalt 2 juhatuse liiget (kuna kahe 

liikme osas on juba vahetus toimunud). Kohaliku omavalitsuste esindajate osas on KOVid 

oma ettepanekud teinud, need volitused kehtivad edasi, selles osas pole vaja täna otsust teha. 

Üles seati järgmised kandidaadid: 

Kairi Kasearu kandis ette Räpina piirkonna ettepaneku: juhatuse liikmena jätkab KOV-i 

esindajana Enel Liin. Juhatuse liikmetena esitati üldkoosolekule kinnitamiseks Leo Kütt, 

Signe Zupsmann ja Kai  Kalberg - Kukk.  

Raul Kudre kandis ette Setomaa piirkonna ettepaneku: juhatuse liikmena jätkab Raul Kudre, 

juhatuse liikmetena esitati üldkoosolekule kinnitamiseks Kaidi Kerdt, Margus Alver, Margus 

Karro.  

Võru piirkonna ettepaneku kandis ette Kairi Kasearu: juhatuse liikmena jätkab Ester 

Valgemäe, juhatuse liikmena esitati üldkoosolekule kinnitamiseks Aino Suurmann.  

Rõuge piirkonna ettepaneku kandis ette Endla Mitt: juhatuse liikmena jätkab KOV-i 

esindajana Rein Loik, juhatuse liikmena esitatid üldkoosolekule kinnitamiseks Urmas Peegel. 

Ettepanek kinnitada juhatuse liikmed. 

Hääletus: Poolt 25, vastu 0, ei hääletanud 0 

ÜLDKOOSOLEKU OTSUS: 4.1 Kinnitada järgnevaks kolmeks aastaks MTÜ Piiriveere 

Liidri juhatus koosseisus:  

 

Omavalitsus KOV MTÜ ettevõtja C MTÜ/ või ettevõtja 

Räpina Enel Liin Leo Kütt Signe Zupsmann Kai  Kalberg- Kukk 

Setomaa Raul Kudre Kaidi Kerdt Margus Alver Margus Karro 

Võru Ester Valgemäe 
 

Aino Suurmann 
 

Rõuge Rein Loik Urmas Peegel 
  

 



4 

 

5. Info vaheperioodi ja uue eelarveperioodi kohta 

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab infot vaheperioodi 2021 – 2022. aasta kohta. Praegune 

kehtiv strateegia tuleb üle vaadata, et oleks kooskõlas uue Leader määrusega. Välja tuleb 

töötada taastekava vahendite meede, mis kergendab/ leevendab COVID tagajärgi. Paralleelselt 

strateegia muudatusega tuleb ära kinnitada rakenduskava muudatused. Strateegia ja 

rakenduskava muudatused oleks otstarbekas esitada üldkoosolekule kinnitamiseks juunikuuks. 

Strateegia muudatuste valmimisest sõltub taotlusvoorude aeg. Endla kogub strateegiarühma 

soovijate kontaktid, et saaks strateegia muudatustega tegelema hakata.  

Kairi Kasearu annab teada, et Tartu Ülikoolist tuleb juunis praktikant Piiriveere Liidri kehtiva 

strateegia seiret tegema, et selle põhjal saaks aasta lõpus alustada uue perioodi strateegia 

ettevalmistamist. 

Üldkoosolek võttis info teadmiseks. 

 

6. Jooksvad küsimused 

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt tutvustab töös olevaid projekte.  

Noorte kaasamise projekt - eesmärk on noori ette valmistada aktiivseks osalemiseks 

otsustusprotsessides. Noorte projekti rahastajaks ERASMUS ja Noorte osalusfond. 

Raamatuprojekt- Piiriveere raamatuks on intervjuud tehtud, järgneb pildistamine. Raamat 

valmib koostöös Tartu Ülikooliga.  Kavandame suvel Tartu Ülikooli projektipartnerite 

külaskäiku meie piirkonda . Raamatu eeldatav  valmimistähtaeg on 2021. aasta oktoobris. 

Liikmete projekt - kaheaastane ühisprojekt, mille käigus on külastatud Vormsit eelmise aasta 

augustis. Toimunud on ühepäevane koolitus Orava vallas. Järgneb ühepäevane koolitus Misso 

vallas, mis hetkel edasilükatud. 

 

  

 Juhatas  

 Protokollis 

(allkirjastatud digitaalselt)  

Kairi Kasearu (allkirjastatud digitaalselt) 

juhatuse esimees Gerda Raig 

 meetme- ja infospetsialist 

 


