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11. juunil 2018, Edisel 

 

Algus kell 17:00, lõpp kell 18:30 

 

Kohal registreerimislehe alusel 28 liiget 

 

 

 

Ettepanek valida koosoleku juhatajaks Margus Paalo 

Ettepanek valida koosoleku protokollijaks Signe Müür 

 

OTSUSTATI: Valida koosoleku juhatajaks Margus Paalo ja protokollijaks Signe Müür 

 

Poolt 28 liiget, vastu 0 

 

 

Ettepanek moodustada häältelugemiskomisjon ja mandaatkomisjon koosseisus Kaido Seppar ja 

Erelin Zirk. 

 

OTSUSTATI: Valida häältelugemiskomisjoni/mandaatkomisjoni koosseisu Kaido Seppar ja 

Erelin Zirk. 

 

Poolt 28 liiget, vastu 0 

 

 

Ettepanek kinnitada üldkoosoleku päevakord: 

1) 2017 a tegevuskava ärakuulamine 

2) 2017 a majandusaasta aruande kinnitamine 

3) 2019 a rakenduskava kinnitamine 

4) Strateegia muutmine 

5) Meede 1 hindamistulemuste kinnitamine 

6) Meede 1 meetmelehe muutmine 

7) Hindamise töökordade muutmine, uue hindamise töökorra kinnitamine 
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8) Koostööprojekti “Ettevõtjate võrgustumine” kinnitamine. Koostööprojekti partneriks on MTÜ 

Virumaa Koostöökogu. Meie poolt toetussumma 25 000 eurot, abikõlblikus projekti maksumuses 

27 800 eurot. 

9) Hindamiskomisjoni liikmete kinnitamine 

10) Muud küsimused 

 

OTSUSTATI: Kinnitada üldkoosoleku päevakord tõstes punkti 1, 2017. a tegevuskava 

ärakuulamine, viimaseks päevakorra punktiks. 

 

Poolt 28 liiget, vastu 0 

 

 

1) 2017 a majandusaasta aruande kinnitamine 
 

Majandusaasta aruanne oli liikmetele tutvumiseks saadetud 7 kalendripäeva enne koosolekut. 

Raamatupidaja Eve Merirand tutvustas aruannet ja vastas küsimustele. Tutvustati PRIA 

nõuetekohase tulude-kulude võrdluse auditeerimist. 

 

OTSUSTATI: Kinnitada Mittetulundusühingu Kirderanniku Koostöökogu 2017 a majandusaasta 

aruanne. 

Lisa: MTÜ Kirderanniku Koostöökogu 2017 a majandusaasta aruanne, tulude-kulude võrdlus, 

audiitori otsus 

 

Poolt 28 liiget, vastu 0 

 

 

2) 2019 a rakenduskava kinnitamine  
 

Tegevjuht Ülle Marits tutvustas 2019 a rakenduskava, mis on koostatud vastavalt Kirderanniku 

Koostöökogu strateegiale.  

projektidele: 

 meede 1 94627.28 

meede 2 64013.98 

meede 3 62566.61 

KOKKU: 221207.87 

  tegevuskulud: 

 jooksvad kulud 72000 

elavdamise kulud 24000 

KOKKU: 96000 
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  OTSUSTATI: Kinnitada MTÜ Kirderanniku Koostöökogu 2019 a rakenduskava eelnimetatud 

summades. 

 

Lisa: Rakenduskava 2019 

 

Poolt 28 liiget, vastu 0 

 

 

3) Strateegia muutmine 
 

Võttes aluseks Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsuse 25. aprillist 2018 nr 45 osalemise kohta 

Kirderanniku Koostöökogus on tegevjuht võtnud ühendust Maaeluministeeriumiga põhjusel, kas 

ei teki vastuolu LEADER määrusega, kus linnapiirkonna elanike arv ei tohi ületada 4000 piiri. 
§ 3.  Nõuded tegevuspiirkonna kohta 

(1) Tegevuspiirkond on territoorium, mis vastab enne haldusterritoriaalse korralduse muutmist 

haldusreformi seaduse alusel ja korras (edaspidi haldusreform) kohaliku tegevusgrupi liikmeks 

olnud valdade, sealhulgas vallasiseste linnade, ja kuni 4000 elanikuga linnade territooriumile 

haldusreformile eelnenud piirides.  

 

Ministeeriumist on saadud vastus, et enne ametliku seisukoha andmist arutatakse küsimust 

juristidega. 

OTSUSTATI: Alustada MTÜ Kirderanniku Koostöökogu strateegia muudatustega. Tehnilisi 

tegevusi teha päevast, mil tuleb MEM-i ametlik vastus. 

 

Lisa: Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsus 25. aprillist 2018 nr 45 

 

Poolt 27 liiget, vastu 0, erapooletuid 1 

 

 

4) Meede 1 hindamistulemuste kinnitamine 

 

Meede 1 projektid on kinnitamata põhjusel, et taotleja EllTech Engineering OÜ ei võtnud vastu 

juhatuse poolt tehtud pakkumist toetada projekti “Metalli pinnatöötlusruumide tehnoloogia 

soetamine” toetusmääraga 20%. Projekti abikõlblik maksumus on 149 400 eurot. Küsitud 

toetussumma 60% toetusmääraga on 89 640 eurot. 20%-lise toetusmääraga oleks projekti 

toetussumma 29 880 eurot. Juhatus otsustas meede 1 projektide kinnitamise suunata liikmete 

üldkoosolekule. 

 

Margus Paalo tegi ettepaneku: kuna EllTech Engineering OÜ taotleja esindaja Mihkel Laur 

osaleb üldkoosolekul Alutaguse Suusaklubi volitusega, anda talle võimalus esineda 10 minuti 

jooksul. 
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OTSUSTATI: Anda Mihkel Laurile sõna projekti tutvustuseks kuni 10 minutiks. 

 

Poolt 28 liiget 

 

 Mihkel Lauri sõnul ei andnud juhatus talle seaduslikke põhjendusi, mille alusel pakuti toetust 

määraga 20%. Mihkel Laur kinnitas, et kui projektitoetuse taotlejaks oleks olnud AS Voka 

Masin (väike-ettevõte), siis oleks toetuse määr olnud 20%, millega ei oleks investeeringu 

tegemine võimalik. Kui taotlejaks on EllTech Engineering OÜ (mikroettevõte) on võimalus 

küsida suuremat toetuse määra ehk 60%.  

 

Selgituseks, et meetmelehe järgi on mikroettevõtte toetusmäär kuni 60% ja väike-ettevõtte 

toetusmäär 20%. Määruse järgi saab ettevõtetele toetust määrata 15% ja 60% vahel. 

 

Järgnes arutelu liikmete esindajate vahel, Mihkel Laur lahkus ruumist. 

Arutelu käigus toonitati, et tegemist on eetilise küsimusega, kus taotleja ei varjanud, et tahab 

mikroettevõttena taotlema tulles suuremat toetuse määra. Samas toodi ka välja, et värvimine on 

AS Voka Masin üks tootmise olulisi protsesse ja just AS Voka Masin on kõige suurem 

kasusaaja, mis tuli välja ka projektitaotlusest. EllTech Engineering OÜ käive oli möödunud 

majandusaastal 765 eurot ja juhataja töötab AS-s Voka Masin kvaliteedi- ja arendusjuhina. 

Tõdeti, et EllTech Engineering OÜ ja AS Voka Masin vaheline leping kas on või jätab väga 

tugevalt teeseldud tegevuse mulje. Kirderanniku Koostöökogu (KIKO) ei saa Leader 

organisatsioonina  tolereerida skeemitamist, mis rikuks KIKO senise ausa ja läbipaistva maine 

projektide menetlemisel. 

Küsimusi tekitas ka hinnapakkumine, millega ei küsita toetust kogu tegevuse lõplikuks 

elluviimiseks, vaid seadme osaliseks rahastuseks.  

Kuna projekti sisus tegemist on spetsiifilise teemaga (haaveldusliin ja värvikamber), kus kõik 

hindamiskomisjoni liikmed ei tunne seadmeid, tehti ettepanek edaspidi vajadusel kaasata ekspert.  

 

Pärast arutelu tegi koosoleku juhataja Margus Paalo ettepaneku panna hääletusele juhatuse 

ettepanek pakkuda taotlejale EllTech Engineering OÜ toetuse määraks 20%  

 

OTSUSTATI: Kinnitada EllTech Engineering OÜ projekti “Metalli pinnatöötlusruumide 

tehnoloogia soetamine” toetuse määraks 20%. Vajalikud muudatused teha taotlejal e-prias. 

 

Poolt 20 liiget, vastu 1, erapooletuid 3 

 

Edasi jätkati meede 1 projektide pingerea kinnitamisega. Ruumist lahkuvad seotud isikud Tiiu 

Toom, Arvo Aller, Tiit Salvan, Valentina Kozlovskaja, Veera Putan. Tegevjuht Ülle Marits 

tutvustas hindamata projekte, alla lävendi jäänud projekte ning lävendid ületanud projekte. 

 

OTSUSTATI:  

 

Kinnitada hindamata jäetud projektid: 
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- Puudused jättis kõrvaldamata ja muudatustaotluse jättis esitamata OÜ Ranna Bistro 

projektiga „Tänavakohvikule seadmete ja telkide soetamine“ 

- OÜ Praktov esitas projekti “Metsaveohaagise ja tõstuki soetamine Praktov OÜ-le“ 

muudatustaotluse, kuid lisatud oli vara tasuta kasutamise leping kuupäevaga 02.05.2013, 

mis oli sõlmitud OÜ-ga Tinmaris-MM. OÜ Tinmaris-MM on Äriregistri järgi kustutatud 

alates 18.11.2013 

- Tehnilise kontrolli käigus tuvastati, et OÜ Seart Production on taotluse “UV printeri ja 

tsirkulatsiooni vibraatori soetamine toodangu kvaliteedi tõstmiseks“ juurde esitanud 

2017. a majandusaasta aruande, mille järgi kinnitab taotleja, et tal on 7 töötajat. 

Kontrollides EMTA andmebaasist töötajate arvu https://www.emta.ee/et/kontaktid-ja-

ametist/maksulaekumine-statistika/tasutud-maksud-kaive-ja-tootajate-arv 

- selgus, et OÜ Seart Production on deklareerinud töötajate arvuks 2017. a I kvartalis 8 

töötajat, II kvartalis 11 töötajat, III kvartalis 10 töötajat ja IV kvartalis 11 töötajat. Kuna 

taotleja on esitanud projektitaotluse juures oleva majandusaasta aruandega valeandmeid 

töötajate arvu kohta saamaks kõrgemat toetuse määra, otsustas juhatus, et ei luba projekti 

hindamisele valeandmete esitamise tõttu. Märkuseks, et mikro-ettevõtetel on toetuse 

määraks 60% ja väike-ettevõtetel 20%. 

- OÜ Pargi Keskus Holding, küsib toetust projektile „Puhkemaja sisustuse, varustuse ja 

seadmete soetamine“. Kuna toetust küsitakse puhkemaja sisustuse, varustuste ja seadmete 

soetamiseks, siis peab hoone olema taotleja omandis. Visuaalsel vaatlusel hoonet alles 

ehitatakse ning seega pole hoonet, kuhu soetatavaid vahendeid paigaldada. 

 

Kinnitada projektid, mille hindamiskriteeriumid on ületamata ja jäävad 

rahastamisotsuseta:  

 

jrk 

nr 

taotleja projekti nimi 

1 OÜ VLADIVITAL Lihatoodete suitsutsehhi loomine 

 

2 MEENELE OÜ Külalistemaja Neptun majutusteenuse ja köögi 

parendamine 

 

3 VIRU NÕUANDEKESKUS 

OÜ 

Põllumajandusliku õppereisi korraldamine 

Slovakkiasse 2018 

 

 

Kinnitada hindamisel kõik hindamiskriteeriumide lävendid ületanud projektid, mis 

lähevad rahastamisele: 

 

jrk 

nr 

taotleja projekti nimi toetussumma, 

muudatusettepanekud 

1 ELLTECH 

ENGINEERING OÜ 

Metalli pinnatöötlusruumide 

tehnoloogia soetamine 

Projekti küsitud toetussumma 

89 640,00 eurot 

Määrata toetusmääraks 20%,   

https://www.emta.ee/et/kontaktid-ja-ametist/maksulaekumine-statistika/tasutud-maksud-kaive-ja-tootajate-arv
https://www.emta.ee/et/kontaktid-ja-ametist/maksulaekumine-statistika/tasutud-maksud-kaive-ja-tootajate-arv
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toetussumma 29 880,00 eurot 

 

2 OSAÜHING 

PANKRAND 

Vahtramäe puhkemaja 

mobiilne saunakompleks 

Projekti toetussumma 5 424,00 

eurot 

 

3 OÜ PÜHAORU Taimekaitseprits HARDI 

Commander 4500/24 

TwinForce ja kivikoristaja 

Kivi-Pekka K6 ostmine 

Projekti küsitud toetussumma 76 

800,00 eurot 

Vähendamise ettepanek, toetada 

ainult kivikoristaja soetamist. 

Määrata toetussumma 26 400,00 

eurot 

 

4 KN TEHNIKA OÜ Vutikasvatuse käivitamine Projekti küsitud toetussumma 

4 530,16 eurot 

 

5 RAVIMASSAAŽ OÜ Massaažiseadmete ostmine Projekti toetussumma 2752,92 

eurot 

 

6 OSAÜHING RIKAS-

VO 

Kohviku Lemmik disaini 

uuendamine 

Projekti toetussumma küsitud 

78 934,84 eurot 

Vähendamise ettepanek 

71 252,92 eurot 

Määrata toetussumma 71 251,83 

eurot 

 

 

Poolt 19 liiget, vastu 0, erapooletuid 0 

 

Ruumi sisenevad tagasi meede 1-ga seotud isikud. 

 

 

5) Meede 1 meetmelehe muutmine 

 

Juhatuse liikmetelt on ettepanek muuta meetme toetuse maksimaalset toetussummat 

mikroettevõtjale, maksimaalseks toetussummaks kuni 30000 eurot. 

 

Pärast arutelu jäi hääletamisele 2 ettepanekut: 

 

a) strateegia meede 1meetmelehel muudatust mitte sisse viia 

Poolt 19 liiget, vastu 0, erapooletuid 1 

 

b) viia meede 1 meetmelehel sisse muudatus, millega mikroettevõtte toetussumma on kuni 

30 000 eurot 

Poolt 6, vastu 11, erapooletuid 3 
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OTSUSTATI: Jätta meede 1 meetmeleht muutmata. 

 

Poolt 19 liiget, vastu 0, erapooletuid 1  

 

 

6) Hindamise töökordade muutmine 

 

Võttes aluseks viimase taotlusvooru kogemused uue e-priaga on ettepanek varem kahes eraldi 

dokumendis olevad hindamise töökorrad koondada üheks hindamise töökorraks. 

Tutvustati hindamise töökorra projekti, millele lisandub konfitentsiaalsuse nõue hindajatele. 

Põhjuseks: on olnud juhtumid, kus hindamistulemuste info jõuab taotlejani enne juhatuse otsust. 

 

OTSUSTATI: Kinnitada MTÜ Kirderanniku Koostöökogu hindamise töökord  

 

Lisa: hindamise töökord 

 

Poolt 27 liiget, vastu 0, erapooletuid 1 

 

 

7) Koostööprojekti “Ettevõtjate võrgustumine” kinnitamine 
 

Ettepanek viia läbi ettevõtjatele suunatud koostööprojekt. Koostööprojekti partneriks on MTÜ 

Virumaa Koostöökogu. Meie poolt toetussumma 25 000 eurot, abikõlblikus projekti maksumuses 

27 860 eurot. 

OTSUSTATI: Kinnitada MTÜ Kirderanniku Koostöökogu ja MTÜ Virumaa Koostöökogu 

koostööprojekt “Ettevõtjate võrgustumine” projekti kogumahus 58 360 eurot, millest 

Kirderanniku Koostöökogu osa moodustab 27 860 eurot ning sellest toetussumma 25 000 eurot.  

 

Lisa: koostööprojekti “Ettevõtjate võrgustumine” tegevus- ja ajakava 

 

Poolt 27 liiget, vastu 0, erapooletuid 1 

 

 

8) Hindamiskomisjoni liikmete kinnitamine 

 

Võttes aluseks põhimõtte, et kõigil liikmete esindajatel on õigus kuuluda hindamiskomisjoni 

koosseisu, tehti uutele liikmete esindajatele ettepanek osaleda hindamiskomisjoni töös: 

 

Narva-Jõesuu Linnavalitsus – esindaja Liina Piirisalu, nõusolek kohapeal 

84251 – MTÜ Toila Merepääste – esindaja Kristi Ruusamäe, kirjalik nõusolek olemas 

93121 – Mittetulundusühing Toila Jahtklubi – esindaja Toivo Loide, kirjalik nõusolek olemas 

93121 – Jõhvi Tiibvarjuklubi – esindaja Aare Rebban, kirjalik nõusolek olemas 

94992 – MTÜ Kohtla & Nõmme Areng – esindaja Roland Tarum, kirjalik nõusolek olemas 

https://narva-joesuu.kovtp.ee/et/uldinfo
http://www.vomare.ee/et/toila
https://www.facebook.com/toila.jahtklubi
https://www.facebook.com/J%C3%B5hvi-Tiibvarjuklubi-171815112859956/
https://www.facebook.com/KNAreng/
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56211 – OÜ Leiva Kodu – esindaja Veera Putan, nõusolek kohapeal 

 

OTSUSTATI: Kinnitada MTÜ Kirderanniku Koostöökogu hindamiskomisjoni liikmeteks lisaks 

varasemale komisjoni koosseisule Liina Piirisalu, Kristi Ruusamäe, Toivo Loide, Aare Rebban, 

Roland Tarum ja Veera Putan. 

 

Poolt 28 liiget 

 
 

9) 2017 a tegevuskava ärakuulamine 

 

Slaidiprogrammina tutvustati 2017 a tegevusi 

 

 

10) Muud küsimused 

 

Tutvustati 2018 a tööplaani 

 

Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku lõppenuks. 

 

 

 

 

 

Koosoleku juhataja:      Protokollija: 

 

Margus Paalo       Signe Müür 

http://leivakodu.ee/

