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MTÜ PIIRVEERE LIIDER 

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1 

 

Meremäe                 4. juuni 2020 

 

Algus kell 16.00, lõpp kell 17.10 

Osalesid: Üldkoosolekul osalejate registreerimisleht 

 

 

Päevakord: 

1. Juhatuse liikme kinnitamine 

2. Majandusaasta aruande kinnitamine  

3. Strateegia muudatuse kinnitamine 

4. Rakenduskava muudatuse kinnitamine 

5. Info ja kohapeal algatatud küsimused 

Tehti ettepanek moodustada üldkoosoleku üheliikmeline häältelugemiskomisjon, mille 

kandidaadiks esitati  Signe Zupsmann. 

 

Hääletus: 

Poolt: 16 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 0 

 

OTSUS: 

Nimetada üldkoosoleku üheliikmelise häältelugemiskomisjoni liikmeks  Signe Zupsmann. 

 

 

1. Juhatuse liikme kinnitamine. 

Kuulati: 

Viivika Kooser tutvustab Rõuge Vallavalitsuse korraldust, millega tehti ettepanek nimetada 

juhatuse liikmeks Rõuge valla esindajana vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes Rein Loik. 

Rõuge Vallavalitsus tühistas esitatud korraldusega oma eelmise korralduse, millega oli esitatud 

Rõuge Vallavalitsuse esindajaks hetkel töösuhte peatanud vallavanem Mailis Koger. 

 

Ettepanek kinnitada juhatuse liikmeks Rõuge Vallavalitsuse esindajana Rein Loik. 

Hääletus:  

Poolt: 16 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 0 

 

OTSUS 1:  

Võttes aluseks MTÜS § 19 g 1 p 2, MTÜ Piiriveere Liider põhikirja p. 5.5.5 ja 6.2 ning 

MTÜ Piiriveere Liider 21.05.2020. a juhatuse otsus,  

määrata MTÜ Piiriveere Liider juhatuses Rõuge valla esindajaks vallavanem Mailis 

Kogeri asendajana vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes Rein Loik. 
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2. Majandusaasta aruande ja rahandusinformatsiooni kinnitamine  

Kuulati: 

Endla Mitt andis ülevaate 2019. a majandusaasta aruandest ja auditist.  

Ettepanek kinnitada 2019. a majandusaasta aruanne ja rahandusinformatsioon. 

Hääletus:  

Poolt: 16 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 0 

 

OTSUS 2:  

Lähtudes MTÜS § 19 lg 1 p 5, MTÜ Piiriveere Liider põhikiri p.5.5.4 ja MTÜ Piiriveere 

Liider juhatuse 11.03.2020 otsus, 

kinnitada 2019. a majandusaasta aruanne ja rahandusinformatsioon. 

 

 

3. Strateegia muudatuse kinnitamine 

Kuulati: 

Endla Mitt tutvustas strateegia muutmise vajadust. 15.05.2020. a jõustus maaeluministri määruse 

„Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ muudatus, mis muuhulgas hõlmas § 

28 lg 3 p 2 sätestatud ühisprojekti tegevuskava reguleerimist. Muudatuse kohaselt võib 

ühisprojekti tegevuskava pikkuseks olla varasema 4 aasta asemel 1-4 aastat. Kuna MTÜ Piiriveere 

Liider strateegias (lk 43) on ühisprojektide tegevuskava pikkuseks 4 aastat, siis selleks, et 

vajadusel oleks võimalik rakendada meetme jääkidest teostatavate ühisprojektide puhul lühemat 

tegevuskava, on vaja teha strateegias sellekohane muudatus. 

 

Ettepanek kinnitada ühisprojektide tegevuskava pikkuse osas strateegia muudatus. 

Hääletus:  

Poolt: 16 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 0 

 

OTSUS 3:  

Lähtudes MTÜS § 19 lg 1 p 8, määrus „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-

projektitoetus“ § 28 lg 3 p 2, MTÜ Piiriveere Liider põhikiri p.5.5.2 ning MTÜ Piiriveere 

Liider juhatuse 11.03.2020 otsus, 

kinnitada strateegia muudatus ühisprojektide tegevuskava kestvuse osas vastavalt kehtivale 

määrusele „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“. 

 

 

4. Rakenduskava muudatuse kinnitamine 

Kuulati: 

Endla Mitt andis ülevaate meetmete eelarve jääkidest. Käesolevaks hetkeks on võimalik rakendada 

vabasid projektivahendeid 289 664 eurot. Praegu on arvestatud koostöö ja ühisprojektide 

meetmesse tegevusgrupi oma 4 võimaliku projektiga (kolm ühisprojekti ja üks koostööprojekt).  

Ettepanek kinnitada 2020. a rakenduskava muudatus. 

Hääletus:  

Poolt: 16 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 0 

 

OTSUS 4:  

Võttes aluseks MTÜS § 19 lg 1 p 8, määrus „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-

projektitoetus“ § 28 lg 3 p 2, MTÜ Piiriveere Liider põhikirja p 5.5.2 juhatuse 11.03.2020 

otsuse, kinnitada 2020. a rakenduskava osas järgmine muudatus: 

Taotlusvoor toimub 17.-26. augustil.  
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Meetmed:  

Elukeskkonna arendamine   70 000 eurot  

Ettevõtluse arendamine 159 891 eurot 

Ühistegevuse arendamine  46 973 eurot (tegevusgrupi  projektidele) 

Koostöö arendamine   12 800 eurot (tegevusgrupi projektidele). 

 

5. Info ja kohapeal algatatud küsimused 

Kuulati: 

Endla Mitt tutvustas kahte noorte projekti, mis said rahastuse kahest erinevast fondist (Erasmusest 

ja noorte osaluse fondist). Nende projektide eesmärgiks on aasta jooksul koos noortega koostada 

noorte strateegia ning suurendada noorte ja otsustajate vahelist dialoogi. Endla Mitt andis ülevaate 

ka Maleva projekti kulgemisest. Noored on Malevasse registreerimisel olnud väga aktiivsed. Veel 

oodatakse tööandjaid, kes pakuksid malevlastele tööd. 

 

Arutelu rahastusperioodide vahepealseks ajaks. Vello Saar ja Raul Kudre  tegid ettepaneku arutada 

võimaliku lisarahastuse küsimusi Leader Liidu juhatuses. Kas oleks võimalik Leader 

organisatsioone kasutada rakendusüksustena maapiirkonnas pandeemia-järgsete EL toetusrahade 

jagamisel? 

 

Endlalt info seoses ühe taotleja kohtuvaidlusega. PRIA polnud rahul hindamiskomisjoni 

tagasisidestamisega ning taotlus kuulus uuesti hindamisele. Siit ettepanekud järgmiseks 

perioodiks. Hindamiskriteeriumid  ja tagasisidestamise peab kindlasti üle vaatama. Endla tõstatas 

ka küsimus eitava vastuse saanud taotlejate nõustamisest.  

 

Arutelu meetmenõustajate senise tegevuse ja tuleviku väljavaadete osas. Hetkel on jäänud alles 1 

meetmenõustaja. Raul arvas, et ehk on aeg meetmenõustajate jaoks lõppenud ja edaspidi peaks 

projektide nõustamisega tegelema büroo. Kai arvas, et meetmenõustajate süsteem ongi rikkunud  

erakonsulentide turgu. Järgmisel eelarveperioodil selle kohta uued otsused. 

 

 

 

 

Koosoleku lõpp kl 17.10. 

 

 

 

Juhatas:   

(allkirjastatud digitaalselt) Protokollis: 

 (allkirjastatud digitaalselt) 

Viivika Kooser  

juhatuse esimees Kaire Hakk 

 MTÜ Piiriveere Liider liige 

  

  

 

     


