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Ettepanek valida koosoleku juhatajaks Margus Paalo ja protokollijaks Ülle Marits 

OTSUSTATI: Vaida koosoleku juhatajaks Margus Paalo ja protokollijaks Ülle Marits. 

Poolt 29 liiget, vastu 0 

 

PÄEVAKORD: 

1. Halduslepingu sõlmimisest PRIAga 

2. Põhikirja muudatus 

3. Töökordade kinnitamine: 

3.1. Projektitaotluse menetlemisega seotud dokumentide registreerimise ja 

säilitamise kord 

3.2. Projektitaotluse hindamise ja taotluste paremusjärjestuse koostamise töörühma 

moodustamise kord ja töörühma kodukord 

3.3. Hindamiskomisjoni  liikme taandamise kord projektitaotluse hindamisest 

3.4. Projektitaotluse hindamise ja paremusjärjestuse koostamise kord 

4. 2013. a rakenduskava kinnitamine 

 
 

 

 

1. Halduslepingu sõlmimisest PRIAga 

KUULATI: Juhatuse esimees Margus Paalo tutvustas halduslepingu sõlmimist PRIAga, 

sellega kaasnevaid muutusi tegevusgrupile ja töökordade kinnitamise vajadust. 



OTSUSTATI: esitada PRIAle avaldus (põllumajandusministri 21.09.2012 määruse nr 75 lisa 

2) PRIAle halduslepingu sõlmimise taotlemiseks  

Poolt 29 liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

 

2. Põhikirja täiendus 

KUULATI: Juhatuse esimees Margus Paalo tegi ettepaneku viia MTÜ Kirderanniku 

Koostöökogu põhikirja p 9 sisse täiendus, lisades eesmärgile sõnastuse „kohaliku elu 

arendamine“. 

OTSUSTATI:  Täiendada MTÜ Kirderanniku Koostöökogu põhikirjalist eesmärki. Punkt 9 

uus sõnastus on „Ühingu eesmärgiks on kohalike elu arendamine ja läbi Leader toetuste 

elanike rahulolu suurenemine läbi arenenud ja uuendusliku ettevõtluse ning kolmanda sektori 

aktiivsuse kasvatamine KOV partnerluse kaudu“. 

Poolt 27 häält, vastu 0, erapooletuid 2. 

 

3. Töökordade kinnitamine 

KUULATI: Juhatuse esimees Margus Paalo tutvustas halduslepingu sõlmimisega kaasnevaid 

töökordi. Vaidemenetluse läbiviimise kord on kinnitatud 5. juuni  2012 üldkoosoleku 

otsusega nr1-12. M. Paalo tegi ettepaneku anda juhtausele volitus töökordade edaspidiseks 

täiendmaiseks ja parandamiseks. 

OTSUSTATI: Anda Kirderanniku Koostöökogu juhatusele volitus töökordade paranduste ja 

täienduste sisseviimiseks. 

Poolthääli 29, vastu 0, erapooletuid 0. 

3.1.  Projektitaotluse menetlemisega seotud dokumentide registreerimise ja 

säilitamise kord 

 

Ettepanekud:  

Juhatuse ettepanek: Koos Projektitaotlusega esitab Taotleja KIKO meetmelehtedel nimetatud 

dokumendid. 

Mehis Luus tegi ettepaneku korra p 3 osas, kus taotleja ei peaks tähtajaks esitama kogu 

dokumentide loetelu, vaid KIKO ülesandeks jääks 5 tööpäeva jooksul tagasiside andmine 

taotlejale ja puuduvate dokumentide küsimine.  

Arvo Aller tegi ettepaneku lisada p 3 sõnastusse, et Taotleja esitab KIKO meetmelehtedel 

nimetatud korrektselt vormistatud kohustuslikud dokumendid. 



OTSUSTATI: Panna hääletusele 3 erinevat varianti: a) „Koos Projektitaotlusega esitab 

Taotleja KIKO meetmelehtedel nimetatud dokumendid“ ; b) „Koos Projektitaotlusega esitab 

Taotleja KIKO meetmelehtedel nimetatud dokumendid, KIKO ülesandeks jääks 5 tööpäeva 

jooksul tagasiside andmine taotlejale ja puuduvate dokumentide küsimine“; 3) sõnastada p 3 

„Koos Projektitaotlusega esitab Taotleja KIKO meetmelehtedel nimetatud korrektselt 

vormistatud dokumendid“ 

a) variandi „Koos Projektitaotlusega esitab Taotleja KIKO meetmelehtedel nimetatud 

dokumendid“ poolt 17 häält; 

b) variandi „Koos Projektitaotlusega esitab Taotleja KIKO meetmelehtedel nimetatud 

dokumendid, KIKO ülesandeks jääks 5 tööpäeva jooksul tagasiside andmine taotlejale 

ja puuduvate dokumentide küsimine“ poolt 5 häält; 

c) variandi „Koos Projektitaotlusega esitab Taotleja KIKO meetmelehtedel nimetatud 

korrektselt vormistatud dokumendid“ poolt 2 häält. 

Ettepanekud: Lisada Korra p 5 sõnastusse „määruse“. Õige lause: Pärast KIKO-lt 

Projektitaotluse kinnitamise otsuse saamist ja enne Põllumajanduse Registrite ja 

Informatsiooni Ametile (edaspidi ka PRIA) esitamist esitab taotleja PRIA-le ja KIKO-le 

määruse lisas 6 toodud vormi kohase avalduse ja määruse lisas 8 toodud vähese tähtsusega 

abi teatise vormi. 

OTSUSTATI: Kinnitada „Projektitaotluse menetlemisega seotud dokumentide registreerimise 

ja säilitamise kord“ koos muudatusettepanekutega. 

Poolt 29 häält, vastu 0 ja erapooletuid 1. 

Lisa 2. „Projektitaotluse menetlemisega seotud dokumentide registreerimise ja säilitamise 

kord“ 

3.2. Projektitaotluse hindamise ja taotluste paremusjärjestuse koostamise 

töörühma moodustamise kord ja töörühma kodukord 

 

Sõna võttis: Margus Paalo tutvustas haldusmenetluse seadust, mille kohaselt 

hindamiskomisjoni liikmed peavad end seotud projektide puhul taandama kogu meetme 

hindamisest ja kogu meetme hindamiskoosoleku istungist. Hindamiskomisjoni esimees peaks 

olema erapooletu isik, kes ie ole kaasatud hindamiskomisjoni töösse. 

Ettepanek: sõnastada Korra p 7 täpsemalt „ Enne Projektitaotluste dokumentatsiooni 

üleandmist hindamiskomisjoni liikmetele küsib hindamiskomisjoni esimees liikmetelt 

nõusolekut osalemisks hindamiskomisjoni töös“. 

OTSUSTATI: Kinnitada „Projektitaotluse hindamise ja taotluste paremusjärjestuse 

koostamise töörühma moodustamise kord ja töörühma kodukord“ koos 

muudatusettepanekuga. 

 

Poolthääli 29, vastu 0, erapooletuid 0. 

 



Lisa 3. „Projektitaotluse hindamise ja taotluste paremusjärjestuse koostamise töörühma 

moodustamise kord ja töörühma kodukord“ 

 

 

3.3.  Hindamiskomisjoni  liikme taandamise kord projektitaotluse hindamisest 

 

Sõna võttis: Margus Paalo tutvustas taandamise korda. 

OTSUSTATI: Kinnitada „Hindamiskomisjoni  liikme taandamise kord projektitaotluse 

hindamisest“ 

Poolt 29 häält, vastu 0, erapooletuid 0. 

Lisa 4. Hindamiskomisjoni  liikme taandamise kord projektitaotluse hindamisest. 

 

3.4.  Projektitaotluse hindamise ja paremusjärjestuse koostamise kord 

 

Sõna võttis: Juhatuse esimees Margus Paalo tutvustas hindamise korda. 

Ettepanek: Margus Paalo esitas muutmisettepaneku. Lisada p 5 juurde variant: „Kui 

elektroonilise hindamise keskkond mingil põhjusel ei tööta, võetakse hindamistulemuste 

arvestuse aluseks eelhindamislehed“. 

OTSUSTATI: Kinnitada „Projektitaotluse hindamise ja paremusjärjestuse koostamise kord“ 

koos muudatusettepanekuga 

Poolthääli 29, vastu 0, erapooletuid 0. 

 

4. Rakenduskava 2013. aastaks kinnitamine 

Sõna võttis: Tegevjuht Ülle Marits tutvustas tegevusgrupi perioodi 2008-2013 toetuste ja 

tegevuskulude kasutamist ja jääke ning tutvustas 2013. a rakenduskava projekti. 

OTSUSTATI: Kinnitada MTÜ Kirderanniku Koostöökogu rakenduskava 2013. aastaks. 

Poolthääli 29, vastu 0 , erapooletuid 0. 

Lisa 5. Rakenduskava 2013. aastaks   

 

 

Margus Paalo       Ülle Marits 

Juhataja       Protokollija 



 


