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Peamisteks tegevuspiirkonna ühtsust väljendavateks märk-
sõnadeks on väga tihedalt koos eksisteerinud kultuuriruum, 
ajalooline pikaajaline läbikäimine, Eesti-Vene piir, Seto ja 
Võru kultuuri lähedus, Lämmijärve lähedus, ühesugune 
sotsiaalmajanduslik olukord. 

Koondab seitset valda

Tegevusgruppi kuuluvad seitsme valla (Räpina, Orava, 
Värska, Misso, Mikitamäe, Meremäe, Piirissaare) kolme 
sektori - kohalike omavalitsuste, ettevõtlus- ja mittetulun-
dussektori esindajad. Praeguse seisuga on Piiriveere Liidril 
94 liiget: seitse kohalikku omavalitsust, 59 ettevõtjat ja 28 
kolmanda sektori esindajat. 

Volinike koosolek teostab strateegilist nõustamist ja juh-
timist ühingu eesmärgi saavutamiseks, lähtudes üldkoos-
oleku otsustest; koosolekud toimuvad vähemalt neli korda 
aastas ning neid juhib esimees. 

Juhatus juhib ühingu jooksvat tegevust ning vastutab üld-
koosoleku ja volinike koosoleku otsuste täitmise eest. Põhi-
kirja järgi on juhatus 1-3liikmeline alaliselt tegutsev juhti-
misorgan. 

Juhatuse liikmete arvu määrab ning juhatuse liikmed valib 
ja vabastab ametist ühingu volinike koosolek. Praeguse sei-
suga kuulub juhatusse üks liige - Kaidi-Mari Liping. 

Juhatus osaleb kõigi küsimuste ettevalmistamisel, mis 
vastavalt põhikirjale kuuluvad otsustamisele üldkoosolekul 
või volinike koosolekul ning käsutab ühingu vara ja vahen-
deid, esindab ühingut kõigis toimingutes ja tehingutes ning 
võib selleks volitada teisi isikuid; kirjutab alla lepingutele, 
muudele tehingutele ja kohustustele. Juhatus annab selgitusi 
ja esitab tegevusaruandeid volinike koosolekule ja üldkoos-
olekule varade kasutamise ja ülesannete täitmise kohta. 

Aitab kaasa ühtsele arengule 

Piiriveere Liideri arengustrateegia 2008 - 2013 keskendub 
kahele prioriteetsele teemale: uute teadmiste ja tehnoloo-
giate kasutamine, et tõsta maapiirkonna

konkurentsivõimet tootmises ja teeninduses ning elukesk-
konna parandamine. 

Kõige üldisemaks eesmärgiks on, et tegevusgrupi terri-
tooriumil elanike arv edaspidi ei väheneks. Väärtustatakse 
perekesksust, väärtuslike töökohtade loomist, elanike oma-
algatust ning piirkonna ühtse elukvaliteedi tagamist.

Strateegia rakendamine toimub vastavalt rakenduskavale, 
mis koostatakse ja kinnitatakse aasta lõpus järgmise aasta 
kohta. Igas rakenduskavas

kinnitatakse ka projektitoetusteks jagatav summa. Aasta-
teks 2008 - 2010 on Piiriveere Liideri kogueelarve ligi 20 
miljonit krooni, millest 80% on projektitoetusteks.

Meetmeid, milles raha jaotatakse, on kuus: huvitegevuse 
võimaluste suurendamine (ürituste ja tegevuste läbiviimise 
kohtade rajamine ning parendamine, huviringide ja õpitu-
bade käivitamine ja arendamine, ürituste korraldamine, 
koolitused), miljööväärtuse säilitamine ja loomine (vaba aja 
veetmise kohtade väljaarendamine looduskeskkonnas, piir-
konnale omase ehituskultuuri väärtustamine ja paikkonna 
tuntuse tõstmine), teenuste pakkumise taseme tõstmine 
(teeninduskultuuri parandamine, ühtse teeninduskvaliteedi 
tagamine, õppereisid), turismi arendamine pärimuskultuuri 
atraktiivse esitlemise kaudu (pärismuslike traditsioonide 
taaselustamine, arendamine, kaasajastamine ja jäädvusta-
mine, turismipakettide ja teemaparkide arendamine), koha-
likul ressursil põhineva taastuva energia laiem ja efektiiv-
sem kasutamine (taastuva, säästlike ja efektiivsete energia 
kasutuslahenduste tutvustamine ja eksponeerimine, info- ja 
õppematerjalide koostamine), vähem arendatud kogukon-
dade kaasamine (koostööprojektid, mille puhul vähemalt 
üks partneritest on vähem arendatud kogukonnast või sih-
trühmast ning mille raames viiakse läbi meetmetes 1 - 5 
kirjeldatud tegevusi).

MTÜ Piirivere Liider liidab 
piiriäärset ala

MTÜ Piirivere Liider asutati 2006. aasta 30. märtsil ning 
nagu tegevusgrupi nimi ütleb, on tegemist piiriäärse alaga - 
mittetulundusühing moodustati Eesti idapiiri äärse piirkonna 
elu arendamiseks. 

Projekti taotleja:
MTÜ Vanaajamaja.
Projekti asukoht:
Obinitsa küla ja Uusvada küla, Meremäe
 vald, Võru maakond.

Projekti sisukirjeldus: MTÜ Vanaajamaja on 
juba rohkem kui kümme aastat tegelenud Lõu-
na-Eesti taluarhitektuuri pärandi uurimise, 
talletamise, taastamise ning õpetamisega. 
MTÜ Vanaajamaja 2009. aastal tehtud uuring 
näitas, et suures enamuses on traditsiooniliste 
savihoonete seisukord kehv ning Lõuna-Eesti  
ainulaadne saviarhitektuur on hääbumas. Pro-
jekti eesmärgiks on piirkonnale iseloomuliku 
saviarhitektuuri säilimise tagamine, julgusta-
des ning õpetades kohalikku kogukonda ning 
savihoonete omanikke ise oma hoonete hea 
käekäigu eest hoolt kandma. Seetarvis viidi 
Piiriveere Liidri kaudu saadud toetuse abil 
läbi viiest koolitusest koosnev praktiline savi-
hoone renoveerimiskoolituste sari, kus tutvus-
tati saviehituse iseärasusi, saviseinte ja savi-
hoone puitkonstruktsiooni taastamist ning 
krohvimist. 

Piiriäärse piirkonna huvitavamad 
projektid

Projekti taotleja:
MTÜ Misso Tehnikaspordi Klubi.
Projekti asukoht:
Misso alevik, Misso vald, Võru maakond.

Projekti sisukirjeldus: 2008. - 2009. aastal 
investeeriti oluliselt Misso piirkonnas paikne-
vate motospordirajatiste arengusse, mis tõstis 
piirkonna elanike ja investeerijate huvi moto-
spordi kui rahvaspordi ja huvitegevuse vastu. 
Antud projektiga taotleti Piiriveere Liidri 
kaudu projektitoetust kahe autospordivõist-
luse (“Kõikide massinate võidukihhutamine”), 
kahe motospordivõistluse (“Misso suvekross” 
ja “Misso talvekross”) ja noorte tehnikalaagri 
korraldamiseks ning ürituse läbiviimiseks 
vajaliku inventari soetamiseks. Käesolevaks 
hetkeks on toimunud kaks “Kõikide masinate 
võidukihhutamist”, “Misso suvekross” ning 
noorte tehnikalaager. Projekti eesmärk on pak-
kuda Misso noortele mototeemalist huvitege-
vust ning luua alus motospordiürituste tradit-
siooni ellukutsumisele Misso piirkonnas.

Projekti taotleja:
OÜ Seto Resto.
Projekti asukoht:
kogu Piiriveere Liidri piirkond.

Projekti sisukirjeldus: Piiriveere Liidri kaudu 
toetust saanud projekti abil soetati catering´i 
teenuse pakkumiseks vajalikku inventari, val-
mistati koduleht ning kujundati kaubamärgi 
logo ja stiiliraamat. Projekti elluviimise tule-
musena on võimalik pakkuda atraktiivseid 
rahvuslikke pärimuskultuuriga seotud ja kaas-
ajastatud toitlustuspakette terves piirkonnas, 
anda piirkonna elanikele, ettevõtetele, organi-
satsioonidele ja piirkonnas ajutiselt viibivatele 
inimestele võimalus tarbida neile sobival ajal 
ja kohas kvaliteetset rahvuslike elementidega 
toitlustusteenust. Lisaks aitab Seto catering 
vajadusel ka teenindajatega: kogemustega tee-
nindaja või ka mitu aitab teenindada üritust 
- olgu tegemist siis lihtsa kohvipausiga või 
mõne olulise tähtsündmusega.

Setomaa tehnikahuviliste meka.

Misso noorte tehnikalaager: toimumas on igahommikune tehnika 
hooldus ja masinate tehniline kontroll.

Seto catering.

Seto pulmalaud.

Lõuna-Eesti saviehitustraditsioonide elustamine.

Praktilise koolituse käigus osaliselt renoveeritud Luikjärve talu savi-
hoone.


