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17. jaanuaril 2020, Narva-Jõesuus 

Algus kell 18:00, lõpp kell 20:00 

Võtsid osa registreerimislehe alusel 31 Kirderanniku Koostöökogu liikme esindajat, s.h. 1 

volitatud esindaja ja tegevjuht Ülle Marits  

Päevakorra punkt 4 ajal liitus koosolekuga veel 2 liikme esindajat. 

Koosolekut juhatas: Pille Sööt 

Koosolekut protokollis: Sirle Sommer-Kalda 

 

Üldkoosoleku päevakord: 

1. 2019. a oktoobrikuu taotlusvooru hindamistulemuste kinnitamine 

2. Hindajate nimekirja muudatuste kinnitamine 

3. 2020. aasta rakenduskava ja strateegia meetmelehtede muudatuste kinnitamine 

4. Koostööprojektide kinnitamine: rahvusvaheline koostööprojekt Soome LAGiga ja 

riigisisene koostööprojekt Virumaa tegevusgruppide vahel 

5. Hindamise töökorra muudatuste kinnitamine 

6. KOVi liikmemaksude muudatuste kinnitamine 

7. Liikmete ettepanekud ja tagasiside kokkuvõtted 

8. Jooksvad küsimused 

 

 

Koosoleku kulg 

 

1) 2019. aasta oktoobrikuu taotlusvooru hindamistulemuste kinnitamine  

 

Ülle Marits tutvustas meede 1 “Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine” 2019. 

aasta oktoobrikuu taotlusvooru hindamistulemusi. Hindamiskomisjonile esitati 19 

projektitoetuseavaldust, neist 13 said hindajatelt positiivse otsuse. Juhatus ei saanud 

hindamistulemusi kinnitada, sest 6 juhatuse liikmest 3 on projektidega seotud. 

Üldkoosolekul toimuval hääletusel peavad end taandama need, kes on projektidega 

seotud. Tutvustati haldusmenetluse seaduse § 10 lg 1. 

Ettepanek: Pille Sööt tegi ettepaneku kinnitada 2019. aasta oktoobrikuu taotlusvooru 

tulemused.  

 

Hääletamisest taandasid end Kaido Seppar, Margus Paalo, Kaisa Paalo, Mehis Luus, Kaie 

Ilves, Ülar Vent ja Aare Objartel.  

 

Hääletamine 
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23 liikme poolthääl 

 

1 liikme vastuhääl 

 

erapooletuid ei olnud 

 

 

Pärast  üldkoosolekut saatis  Erelin Zirk  Kirderanniku Koostöökogu liikmetele kirja, kus 

palus luba taandada end tagantjärele projektide kinnitamisest, kuna on koos Praktov OÜ 

juhatuse liikme Piret Toovisega  MTÜ Toila Toiduklubis juhatuse liikmed. 

Ettepanek:  Juhatuse liige Margus Paalo tegi ettepaneku  lisada  PRIAle märkus, et PRIA 

kaaluks Valaste Grupp OÜ projekti rahastamist/mitterahastamist, kuna taotleja Tatjana 

Skljarova andis vastukäivaid seletusi hindaja Terje Ratturi  projektiga seotuse kohta.   

Terje Rattur selgitas, et aitas taotlejat keeleliselt, mitte sisuliselt ega eelistanud hindamisel 

Valaste Grupi projekti. 

Tarmo Kütt tegi ettepaneku mitte karistada taotlejat, kuna ta ei teadnud, et Terje Rattur on 

hindaja. 

Pille Sööt tegi ettepaneku hääletada, kas  lisada projektide kinnitamisel  PRIAle  märkus. 

Hääletamine:  

5 liikme poolthääl 

9 liikme vastuhääl 

8 erapooletut 

2 liiget ei hääletanud 

Otsus:  Kinnitada 2019. aasta oktoobrikuu taotlusvooru tulemused ilma märkuseta PRIAle. 

 

2) Hindajate nimekirja muudatuste kinnitamine 

Pille Sööt tutvustas juhatuse otsust taandada Terje Rattur 2018. aastal üldkoosoleku poolt 

kinnitatud hindajate nimekirjast, sest hindamiskoosoleku protsessis ilmnes tema seotus 

Valaste Grupi projektiga ning hindamiskoosolek tegi juhatusele ettepaneku muuta hindajate 

nimekirja ning võtta sealt välja hindajad, kes on seotuse või mõne muu väära käitumise 

tõttu eksinud. 
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Terje Rattur sai selgitusteks sõna. Ta kinnitas, et jätab hindamisel kõrvale isiklikud 

ambitsioonid ja hindab ainult strateegia järgi. 

Tarmo Kütt ja Rein Luuse avaldasid arvamust, et esimesel eksimusel ei peaks punast kaarti 

vormistama. 

Ettepanek: Pille Sööt tegi ettepaneku hääletada, kas kinnitada muudatused hindajate 

nimekirja, pakkudes välja nii avalikku kui salajast hääletust. Avaliku hääletuse pooldajaid oli 

rohkem, mistõttu oli hääletus avalik. 

Hääletamine: 

13 liikme poolthääl 

7 liikme vastuhääl 

3 erapooletut 

8 liiget ei hääletanud 

Otsus:  Hindamiskomisjoni liikmete nimekirja ei muudeta. 

 

3) 2020. aasta rakenduskava ja strateegia meetmelehtede muudatuste kinnitamine 

Ülle Marits tutvustas  kolme meetme jääke aasta alguse seisuga. Meede 1 kavandatav eelarve 

on 127 000 eurot, meede 2 kavandatav eelarve on 51 000 eurot ning kavandatav taotlusvooru 

aeg on 23. märtsist kuni 3. aprillini. Meede 3 eelarvega 50 000 eurot  jääb avatuks ainult 

tegevusgrupile, sest tulemas on 2 uut koostööprojekti. 

Ettepanek: Pille Sööt tegi ettepaneku kinnitada 2020. aasta rakenduskava muudatused. 

Hääletamine: 

31 liikme poolthääl 

vastuhääli ei ole 

erapooletuid ei ole 

Ülle Marits tutvustas strateegia meetmelehtede muudatusi, et jagada jääke võimalikult  

otstarbekalt ning projektid saaksid tähtajaliselt lõpetatud. Juhatuse ettepanek on muuta 

meetmelehti järgmiselt: meede 1 ja 2 taotlejal, kellel on pooleli (viimane toetussumma välja 

maksmata) rohkem kui 1 (üks) projekt, ei ole õigus toetust taotleda. Taotlejal on kohustus 

100% projekti tegevusest viia ellu 6 kuu jooksul arvates PRIA otsusest. Meede 1 toetuse 

suurus on investeeringute puhul maksimaalselt 50 000 eurot. Ettevõtlusega alustamise korral 
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on maksimaalne toetuse summa 20 000 eurot. Meede 2 taotlejal on maksimaalne toetuse 

suurus 25 000 eurot. 

Ettepanek:  Pille Sööt tegi ettepaneku kinnitada strateegia meetmelehtede muudatused. 

Hääletamine: 

30 liikme poolthääl 

vastuhääli ei olnud 

1 erapooletu 

Otsus:  kinnitada 2020. aasta rakendukava ja strateegia  meetmelehtede muudatused. 

2020. a rakenduskava ja meetmelehtede muudatused  lisatud protokollile. 

 

4) Koostööprojektide kinnitamine: rahvusvaheline koostööprojekt Soome LAGiga 

ja riigisisene koostööprojekt Virumaa tegevusgruppide vahel 

Mehis Luus tutvustas turismialast koostööprojekti Soome tegevusgrupi LEADER 

Suupohjaga. Üldkoosolekule saabusid Jekaterina ja Toivo Loide. 

Ettepanek:  Pille Sööt tegi ettepaneku kinnitada rahvusvaheline koostööprojekt. 

Hääletamine: 

32 liikme poolthääl 

vastuhääli ei olnud 

1 erapooletu 

Meelis Tint tutvustas Virumaa tegevusgruppide koostööprojekti „Viru LEADER võrgustiku 

tugevdamine” tegevusi.  

Ettepanek: Pille Sööt tegi ettepaneku kinnitada riigisisene koostööprojekt. 

Hääletamine: 

32 liikme poolthääl 

vastuhääli ei olnud 

      1 erapooletu 
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Otsus: Kinnitada rahvusvaheline koostööprojekt Soome LAGiga ja riigisisene koostööprojekt 

Virumaa tegevusgruppide vahel. 

 

5) Hindamise töökorra muudatuste kinnitamine 

Mehis Luus tutvustas liikmete tehtud ettepanekuid hindamise töökorra täiendamiseks. 

Tarmo Kütt tegi ettepaneku muudatusi arutada, sest need on vajalikud, aga mitte hääletada, 

sest ettevalmistusaeg jäi lühikeseks. Tiit Salvan soovis samuti muudatustega tutvumiseks 

rohkem aega ning rõhutas, et koos päevakorraga tuleks kohe saata ka dokumendid. 

Meelis Tint tegi ettepaneku hääletamist mitte edasi lükata, kuna muudatusi pole palju ja need 

teevad hindamiskorra selgemaks. Ettepanek oli hääletada tervikteksti. 

Ettepanek: Pille Sööt tegi ettepaneku kinnitada hindamise töökorra muudatused. 

Hääletamine: 

21 liikme poolthääl 

5 liikme vastuhääl 

6 erapooletut 

1 liige ei hääletanud 

Otsus: Kinnitada hindamise töökorra muudatused. 

Hindamiskord lisatud protokollile. 

 

6) KOVi liikmemaksude muudatuste kinnitamine 

 

Ülle Marits tutvustas juhatuse ettepanekut KOVide liikmemaksu kahekordistada alates 2020. 

aastast, st tõsta praeguselt 1278 eurolt 2556 euroni. 

Tiit Salvan tegi ettepaneku  juhatusele ja tegevjuhile vaadata üle kõigi sektorite 

liikmemaksud, arvestades nende tulubaasi ning finantsvõimekust ning muuta 

seda alates 2021. aastast. 

Ettepanek: Pille Sööt tegi ettepaneku kinnitada KOVide liikmemaksu muudatused. 

Hääletamine:  
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26 liikme poolthääl 

vastuhääli ei olnud 

erapooletuid 5 

Otsus: KOVide liikmemaks on alates 2020. aastast 2556 eurot 

 

7) Liikmete ettepanekud ja tagasiside kokkuvõtted 

 

Mehis Luus tegi kokkuvõtte 2019. aastal liikmete seas läbiviidud tagasiside küsitlusest ja 

ettepanekutest. 

 

8 ) Jooksvad küsimused 

 

Ülle Marits andis kiire ülevaate lähematest Kirderanniku Koostöökogu ettevõtmistest. 


