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1) Rakenduskava kinnitamine 

2) Hindamise töökordade kinnitamine 

3) Kirderanniku Koostöökogu taotlusvormi kinnitamine 
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5) Muud küsimused: 
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1. Rakenduskava kinnitamine 

 

Tegevjuht Ülle Marits tegi ülevaate rakenduskava kujunemisest ning selle jaotusest aastate lõikes 

võttes aluseks KIKO strateegia 

 

OTSUSTATI: Kinnitada MTÜ Kirderanniku Koostöökogu meetmelehed ja 2016. a 

rakenduskava kogusummas 754 240 eurot, millest tegevuskulud moodustavad 96 000 eurot ja 

projektitoetus 662 240 eurot. 

 

Lisa 1: 2016. a rakenduskava  

Lisa 2.1., 2.2. ja 2.3.: meetmelehed 

 

Poolt 22 liiget, vastu 0, erapooletuid 0 

 

 

2. Hindamise töökordade kinnitamine 

 

Koos vaadati üle veebruarikuisel seminaril väljatöötatud hindamise töökorrad. Liikmete poolt 

tehti ettepanek muuta sõnastust  „Projektitaotluse dokumentide vastuvõtmise ja projektitaotluste 

menetlemise töökorras“ p 5  osas, kus sõna „nõuavad“ asemel kirjutada sõna „küsivad“ ning 

„Projektitaotluse hindamise ja paremusjärjestuse koostamise korras“ p 10 osas, kus sõnad 

„variant“ jäävad välja. 



OTSUSTATI: Kinnitada ettepaneku alusel täpsustatud MTÜ Kirderanniku Koostöökogu 

„Projektitaotluse dokumentide vastuvõtmise ja projektitaotluste menetlemise töökord“ ja 

„Projektitaotluse hindamise ja paremusjärjestuse koostamise kord“ 

 

Lisa 3.1 ja 3.2.: hindamise töökorrad 

 

Poolt 22 liiget, vastu 0, erapooletuid 0 

 

 

3. Kirderanniku Koostöökogu taotlusvormi kinnitamine 

 

Liikmetele tutvustati MTÜ Kirderanniku Koostöökogu taotlusvormi. 

 

OTSUSTATI: Kinnitada MTÜ Kirderanniku Koostöökogu taotlusvorm 

 

Lisa 4: MTÜ Kirderanniku Koostöökogu taotlusvorm 

 

Poolt 22 liiget, vastu 0, erapooletuid 0 

 

 

4. Juhatuse liikmete arvu kinnitamine 

 

15.10.2015 toimunud üldkoosolekul kinnitati juhatuse liikmete arvuks 6 liikmete esindajat. Vaja  

otsustada kas jätta juhatus 5-liikmeline või valida korralisel üldkoosolekul (juunis koos 

majandusaasta aruande kinnitamisega) kuues juhatuse liige. 

 

OTSUSTATI: Kinnitada MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatuse suuruseks 5 liiget 

 

Poolt 22 liiget, vastu 0, erapooletuid 0 

 

 

5. Muud küsimused: 

5.1) hindamiskomisjoni muudatuste kinnitamine 

15.10.2015 toimunud liikmete üldkoosolekul tehti ettepanek kõigile liikmete  esindajatele, kes ei 

ole valitud juhatuse liikmeks või revisjonikomisjoni liikmeks, osaleda hindamiskomisjoni töös.  

Tänaseks on esitatud hindajatest taandamise avaldused, toimunud muudatused juhatuse liikmete 

hulgas ja liikmete hulgas ning vastavalt sellele on muudatused ka hindamiskomisjoni koosseisus. 

Tutvustati hindamiskomisjoni liikmete nimekirja. 

 

OTSUSTATI: Kinnitada MTÜ Kirderanniku Koostöökogu hindamiskomisjoni liikmete nimekiri 

 

Lisa 5: hindamiskomisjoni liikmete nimekiri 

 

Poolt 22 liiget, vastu 0, erapooletuid 0 

 

5.2) juhatuse liikmete tasud 



Juhatuse esimees Margus Paalo tutvustas juhatuse liikmetele makstavat tasu, mis on 

üldkoosoleku poolt kinnitatud 11.02.2010.  

Ettepanek sõlmida juhatuse liikme lepingud ja kinnitada juhatuse liikmete lepingute tasud 

väljamaksega 1 kord kvartalis järgmises suuruses: 

juhatuse esimees  brutotasu 613 eurot kvartalis 

juhatuse liikmed, a` brutotasu 230 eurot kvartalis 

ning volitada juhatuse liikmeid allkirjastama üksteise juhatuse liikme lepinguid, kusjuures 

ühingut esindab allkirjastamisel kaks juhatuse liiget. 

 

OTSUSTATI: Kinnitada juhatuse liikmete lepingute tasud väljamaksega 1 kord kvartalis 

järgmises suuruses: 

juhatuse esimees Margus Paalo brutotasu 613 eurot kvartalis 

juhatuse liikmed: Meelis Tint 230 eurot, Kaido Seppar 230 eurot, Tiiu Toom 230,eurot ja  

Tarmo Kütt 230 eurot brutotasu  kvartalis. 

Volitada juhatuse liikmeid allkirjastama üksteise juhatuse liikme lepinguid kusjuures ühingut 

esindab allkirjastamisel kaks juhatuse liiget. 

 

 

 

Poolt 21 liiget, vastu 0, erapooletuid 1 

 

 

 

 

Koosoleku juhataja                                                Protokollija 

Margus Paalo                                                         Ülle Marits 
 


