
Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu 

 

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL NR 2-14 

 

Koht: Narva-Jõesuu, Noorus SPA & Hotel  

Kuupäev: 16. september 2014  

Algus kell 17, lõpp kell 18.30 

Juhatas: Margus Paalo 

Protokollis: Ülle Marits 

Võtsid osa: lisatud registreerimisleht (reg. lehe alusel 20 häält)  

Kutsutud: Ülle Marits 

 

 

PÄEVAKORD:  

 

1. MTÜ Kirderanniku Koostöökogu projektitaotluste esitamine taotlusvooru 

2. Muud küsimused 

 

Ettepanek valida koosoleku juhatajaks Margus Paalo ja protokollijaks Ülle Marits.  

 

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

 

Poolt 20 liiget, vastu 0, erapooletuid 0 

 

 

Kuulati: Margus Paalo tegi ettepaneku kinnitada päevakord. 

       

OTSUSTATI: Kinnitada päevakord. 

 

Poolt 20 liiget, vastu 0, erapooletuid 0 

 

 

1. MTÜ Kirderanniku Koostöökogu projektitaotluste esitamine taotlusvooru 

 

1.1. Kuulati: juhatuse esimees Margus Paalo tutvustas taotlusvooru väljakuulutamist kahe 

meetme osas („Ettevõtluse arendamine ja piirkonna konkurentsivõime tugevdamine“ ning 

„Elukeskkonna parandamine“) ning ettepanekut, et tegevusgrupp esitaks taotlusvooru mitu 

projekti, tagamaks toetussummade kasutamise perioodi lõpuks. Ettevõtluse meede on avatud 

kahe koodi lõikes: 121 ja 123, suunatud põllumeestele ja põllumajandussaaduste 

ümbertöötlejatele. 

Ettepanek on esitada elukeskkonna meetmesse tegevusgrupi poolt projekt, kus kasusaajateks on 

nii piirkonna ettevõtjad kui kolmanda sektori arendajad, projekti pealkirjaks 

“Ettevõtluskeskkonna ja kogukonna arendamine läbi rahvusvahelise kogemuse, õppereis 

Itaaliasse”. Projekti eesmärgiks on tutvuda Itaalias kogukonna koostöökogemustega ja 

põllumajandus- ja turismiettevõtlusega. 

 



 

OTSUSTATI: Esitada Mittetulundusühingu Kirderanniku Koostöökogu projekt 

“Ettevõtluskeskkonna ja kogukonna arendamine läbi rahvusvahelise kogemuse, õppereis 

Itaaliasse” toetussummas kuni 25 000 eurot. 

 

Poolt 20 liiget, vastu 0, erapooletuid 0 

 

1.2. Kuulati: juhatuse esimees Margus Paalo - ettepanek esitada tegevusgrupi poolt taotlusvooru 

projektid seotuste kohta, pealkirjaks „Soetused kogukonna arenguks“. Projekti eesmärgiks on 

tagada piirkonnale nende vahendite kasutatavus, mida ei ole mõistlik igal MTÜl endal soetada, 

vaid teha seda tegevusgrupil, kes vajalikke vahendeid saab välja laenutada. Ettepanek esitada 

kuni 3 erinevat projekti. 

Sõna võttis Rein Luuse: ettepanek esitada 5 erinevat projekti soetuste kohta. 

 

OTSUSTATI: Esitada Mittetulundusühingu Kirderanniku Koostöökogu projektid „Soetused 

kogukonna arenguks“, kokku kuni 5 projekti, toetussummas kokku kuni 40 000 eurot. 

 

Poolt 20 liiget, vastu 0, erapooletuid 0 

 

 

2) Muud küsimused 

 

Tutvustati uut liiget, MTÜ Pühajõe Tegijate Selts, esindaja Sirle Sommer-Kalda. 

 

Anti infot juhatuse otsusega väljaarvatud liikmete kohta: OÜ Digiinfo Systems ja MTÜ 

Sinimäe SK Sõnn. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Juhatas: M. Paalo     Protokollis: Ü. Marits 

 


