
MTÜ Kirderanniku Koostöökogu 

Üldkoosoleku protokoll nr 4-2019 

 
 

17. juunil 2019, Narva-Jõesuus 

Algus kell 17:30 

Lõpp kell 18:30 

Kohal registreerimislehe alusel 17 liiget, neist üks volitatud esindaja kaudu. 

 

Koosoleku juhataja ja protokollija valimine 

Koosoleku juhatajaks valiti Pille Sööt; koosoleku protokollijaks Ülle Marits. 

Poolt 17 liiget, vastu 0 liiget, erapooletud 0 liiget 

 

Häältelugeja valimine 

Häälte lugejaks valiti Ivika Maidre 

Poolt 17 liiget, vastu 0 liiget, erapooletud 0 liiget 

 

Päevakorra kinnitamine 

Kutsega oli välja saadetud üldkoosoleku päevakord: 

1) 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine;  

2) 2020. a rakenduskava kinnitamine;  

3) liikmete ettepanekud ja tagasiside kokkuvõte;  

4) listi kasutamine, e-kirjade sisu jms;  

5) jooksvad küsimused. 

 

Juhatuse esimees Pille Sööt tegi ettepaneku jätta päevakorrast välja punkt 3 liikmete ettepanekud 

ja tagasiside kokkuvõte põhjusel, et päevakorra punkti ettekandja Mehis Luus ei saanud 

koosolekul osaleda. Mehis saadab oma ettekande liikmetele kirjalikult. 



MTÜ Kirderanniku Koostöökogu 
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Kohale tulid Aare Rebban ja Urmas Edovald. 

OTSUSTATI: Muuta üldkoosoleku päevakorda ja kinnitada järgmine päevakord:  

1) 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine;  

2) 2020. a rakenduskava kinnitamine;  

3) listi kasutamine, e-kirjade sisu jms;  

4) jooksvad küsimused. 

Poolt 19 liiget, vastu 0 liiget, erapooletud 0 liiget 

 

 

1) 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine 

Raamatupidaja Eve Merirand tutvustas 2018. aasta majandusaasta aruannet. Pille Sööt tutvustas 

vandeaudiitori aruannet. Mõlemad dokumendid olid liikmetele varem välja saadetud. 

Kohale tuli Rein Luuse. 

Tarmo Kütt küsis, kas vandeaudiitori aruanne on esitamiseks ainult PRIA-le.  

Määruse järgi on kohustus tegevusgrupil esitada PRIAle auditeeritud tulude-kulude aruanne. 

Kirderanniku Koostöökogu tellib audiitorilt lisaks ka majandusaasta aruande täisauditi kuna 

tegevusgrupil ei ole revisjonikomisjoni. 

Lisad: 2018. a majandusaasta aruanne ja vandeaudiitori aruanne 

OTSUSTATI: Kinnitada MTÜ Kirderanniku Koostöökogu 2018. a majandusaasta aruanne. 

Poolt 20 liiget, vastu 0 liiget, erapooletud 0 liiget 

 

2) 2020. a rakenduskava kinnitamine 

Tegevjuht Ülle Marits tutvustas 2020. aasta rakenduskava. 2020. aastal on jagada meetmete 

jäägid, praeguses ettepanekus on kirjas jäägid seisuga 01.06.2019. Juhul kui jääke lisandub, tuleb 

teha rakenduskavas muudatus. 

Lisa: 2020. aasta rakenduskava 
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OTSUSTATI: Kinnitada MTÜ Kirderanniku Koostöökogu 2020. a rakenduskava. 

Poolt 20 liiget, vastu 0 liiget, erapooletud 0 liiget 

 

3) listi kasutamine, e-kirjade sisu  

Juhatuse esimees Pille Sööt tutvustas tegevusgrupi liste: eraldi listid on liikmetele, juhatusele, 

hindamiskomisjonidele ja erinevatele projektidele. Pille Sööt palus liikmetel mitte risustada 

liikmete üldlisti, vaid ettepanekute osas saata kirjad juhatuse listi. Samuti tuleb personaalsed 

kirjad saata personaalselt. Kirjade sisu osas peavad liikmed olema üksteise vastu lugupidavad. 

 

4) jooksvad küsimused 

Tegevjuht Ülle Marits tutvustas tegevusgrupi 2019. a II poolaasta tegevusi ning andis ülevaate, 

millised on arutelud LEADER tuleviku osas. 

 

 

 

 

Koosoleku juhataja:      Protokollija: 

Pille Sööt       Ülle Marits 


