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MTÜ PIIRVEERE LIIDER 

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3 

 

 

Setomaa Turismitalu                                                                                     03. november  2021 

 

Algus kell 16.05 

Lõpp kell 17.00 

 

Osalesid: Üldkoosolekul osalejate registreerimisleht 

Kutsutud: Gerda Raig 

Häältelugeja Raul Kudre 

Koosolekut juhatab PVL juhatuse esimees Raul Kudre 

 

Päevakord: 

1. PVL 2022.a eelarve kinnitamine 

2. Meetmete kinnitamine  

3. PVL 2022.a tegevuskava kinnitamine  

4. Kohapeal algatatud teemad (info jm) 

 

1. PVL 2022. a eelarve kinnitamine  

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate 2022. a eelarvest. Maaeluministri käskkirjaga nr 

80, 03.06.2021 määrati MTÜ-le Piiriveere Liider vaheperioodiks 2021-2022. a 875 621,24 

eurot. Sellest 80%, 700 496 eurot on ettenähtud meetmevahenditeks ja 175 124 eurot 

tegevusgrupi eelarveks. Tegevusgrupi eelarve jaguneb jooksvateks kuludeks (89 630 eurot) ja 

elavdamiskuludeks (37 690 eurot). 

K. Kalberg-Kukk küsib: Miks on eelarves rida revisjoni koosoleku korraldamise kulud, kui 

PVL ei ole revisjonikomisjoni? Vastab Endla Mitt, et kuna põhikirjas on ettenähtud 

revisjonikomisjoni võimalus, siis on see jäetud ka eelarve rea sõnastusse. 

Endla Mitt andis teada, et juhatuse vastutus võib kasvada, kuna maaeluministeerium on teinud 

ettepaneku, et aastast 2023. teeb projektide rahastamise otsused tegevusgrupi juhatus. Seoses 
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sellega on ettepanek määrata juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu. M. Kukk küsib: Milline 

on juhatuse liikme edaspidine vastutus ja millest tuleb eelarvesse arvestatud juhatuse liikme 

tasu suurus? Vastab Endla, et aluseks on võetud teiste tegevusgruppide tasud ja tasu ei ole 

seotud vastutuse määraga. K. Kalberg-Kukk juhib tähelepanu, et osadel tegevusgruppidel 

tegeleb  juhatus tegevjuhtimisega  R. Kudre annab teada, et tulevikus võiks vaadata üle 

põhikirja ajakohasust seoses sellega, et tegevjuht võiks olla juhatuse liige. 

 Ettepanek kinnitada 2022. a eelarve, mis jaguneb 89 630 eurot jooksvad kulud ja 37 690 eurot 

elavdamiskulud.  

Hääletus: Poolt 12, vastu 0, ei hääletanud 0 

ÜLDKOOSOLEKU OTSUS 3.1: Kinnitada PVL 2022.a eelarve kogusummas 190 064 eurot, 

sh PRIA kohaliku tegevusgrupi eelarve 127 320 eurot (89 630 eurot jooksvad kulud ja 37 690 

eurot elavdamiskulud). 

 

2. PVL 2022. a meetmete kinnitamine 

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab teada, et maaeluministri käskkirjaga nr 80, 03.06.2021 

määrati MTÜ-le Piiriveere Liider vaheperioodiks täiendavad vahendid COVID meetme 

(145 611, 80 eurot) ja teiste meetmete jaoks. Kuna COVID meede tuleks esimesel võimalusel 

avada, siis on ettepanek teha COVID meetme voor 10.-20. jaanuar 2022.a. COVID meetmega 

toetatakse neid tegevusi, mis on saanud COVID kriisist kannatada või tegevusi, mis aitavad 

ennetada uut kriisi. Infopäevade osas palus Endla avaldada arvamust, kas korraldada veebis või 

füüsiliselt kohal olles. R. Kudre arvas, et praegust COVID olukorda arvestades pigem veebis. 

R. Lõbu küsis infot kollaste raamide projekti kohta. Tegemist on Lõuna-Eesti kogukonna 

projektiga. Tartu esindaja tuleb koha peale infot jagama.  R .Lõbu arvab, et taotluste vahe aeg 

liiga lühike, kuna taotleja ei pruugi saada COVID meetme taotluse vastust enne tavavoorude 

avanemist ja seetõttu ei pruugi saada uuesti taotlema tulla juhul kui ei osutu valituks COVID 

meetmesse. R. Kudre arvas, et juhatus jõuab koostada paremusjärjestuse ettepaneku ja anda 

tagasisidet enne uue taotlusvooru avanemist. R. Kudre leiab, et peale otsuste vastu võtmist tuleb 

anda teada, et taotlusvoorud on tulemas. Ettepanek kinnitada PVL 2022.a meetmed. 

Hääletus: Poolt 12, vastu 0, ei hääletanud 0 

ÜLDKOOSOLEKU OTSUS 3.2: Kinnitada PVL 2022.a meetmed. 
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3. PVL 2022. a tegevuskava kinnitamine  

Kuulati: Endla Mitt annab ülevaate 2022.a tegevuskavast. Kohapeal algatatud küsimusi ei ole. 

Ettepanek kinnitada PVL 2022.a tegevuskava. 

Hääletus: Poolt 12, vastu 0, ei hääletanud 0 

ÜLDKOOSOLEKU OTSUS 3.3: Kinnitada PVL 2022. a tegevuskava. 

 

4. Kohapeal algatatud teemad (info jm) 

Kuulati: Endla annab teada, et osales Leader Liidu juhatuse koosolekul, kus tõi kaasa info, et 

2022.a alguses avatakse uue perioodi strateegiate taotlusvoor.  

Ülevaade PVL liikmete projektist: viimane üritus oli Räpinas maalimiskoolitus, detsembris 

tulemas avaliku esinemise koolitus ja projekt lõppeb kahepäevase õppereisiga. 

Noorte projekt: toimus noorte kaasamise teine kohtumine Narvas, kus noored tegelesid oma  

strateegia loomisega. Järgmine noorte üritus on planeeritud 6.-7. jaanuaril tõenäoliselt Räpinas.  

Raamatu projekt: raamat on trükis ja tuleb hakata mõtlema esitluse peale. Ettepanek teha esitlus  

oma liikmetele aasta lõpus koos üldkoosolekuga. 

Õpilasmaleva projekti loodetakse jätkata. 

K. Kalberg-Kukk tunneb huvi kas huvi noorte projekti vastu on toonud juurde noori liikmeid 

Piiriveere Liidrisse. E. Mitt vastab, et noori liikmeid on lisandunud, aga mitte just seoses noorte 

projektiga, kuna projekti sihtgrupp on noored vanuses 14-19 eluaastat. Läbi selle projekti on 

suhted noorsootöökeskustega kasvanud. R. Kudre arutleb noorte strateegia teemal. Kuidas ja 

kas on seotud Liidriga ja kas projekti lõpuks peab noortel valmima strateegia? Endla vastab, et 

antud projekti käigus valmib noorte strateegia ja noored saavad võimaluse edaspidiseks 

julgemalt kaasa rääkida otsuste tegemisel.  M. Kukk soovib teada, kas eelnevate perioodide 

analüüsi on Piiriveere Liidris tehtud. Vastab Endla, et praegu tegeleb TÜ tudeng Piiriveere 

Liidri 2020.a seire tegemisega. R. Kudre arutleb seire teemal, et seiret võimalik teostada väga 

erinevalt ja väga erinevas mahus. Vajadusel võib seire tellida. R. Kudre avab strateegia arutelu. 

Kuna 2022. a lõpuks peab olema uue perioodi strateegia valmis tuleb sellega tegelema hakata 

kohe uue aasta alguses. E. Mitt pakub välja, et 2022. a alguses võiks teha strateegia koostamise 

täpsete plaanide osas seminari. 

Üldkoosolek võttis info teadmiseks.  
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Juhatas  

 Protokollis 

(allkirjastatud digitaalselt)  

Raul Kudre (allkirjastatud digitaalselt) 

juhatuse esimees Gerda Raig 

 meetme- ja infospetsialist 

 


