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12. veebruaril 2020, Jõhvis 

Algus kell 10:00, lõpp kell 12:00 

 

Võtsid osa:  

Margus Paalo (Toila Sadama Jahtklubi, EMTAK 93299)  

Kaido Seppar (OÜ K.S.Pimestiku, EMTAK 55205) 

Sirle Sommer-Kalda (Pühajõe Tegijate Selts, EMTAK 94992) 

Pille Sööt (SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, EMTAK 94992) 

Meelis Tint (Liisbet Invest OÜ, EMTAK 23619) 

Mehis Luus (Toila Vallavalitsus, KOV) 

 

Kutsutud Ülle Marits 

 

Koosolekut juhatas: Pille Sööt 

Koosolekut protokollis: Ülle Marits 

 

Juhatuse koosoleku päevakord: 

 

1)  Taotlusvooru väljakuulutamine 

2) Projektide tehniline kontroll  

3) Liikmelisus 

4) Jooksvad küsimused 

 

Koosoleku kulg 

1) Taotlusvooru väljakuulutamine 

2020. aasta rakenduskava muudatus on kinnitatud  MTÜ Kirderanniku Koostöökogu liikmete 

poolt 17.01.2020 üldkoosolekul. Muudatus hõlmas varem esitatud rakenduskavale projektide 

jääkide lisamist. 
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Ettepanek: Kuulutada välja projektitoetuse avalduste vastuvõtmine 2020. aasta rakenduskava 

mahuga alates 23. märstist kuni 03. aprill 2020. aastal. Viimasel päeval toimub avalduste 

vastuvõtmine kuni kella 16:00-ni. 

Hääletamine:  

6 juhatuse liikme poolthääl 

vastuhääli ei olnud 

erapooletuid ei olnud 

OTSUSTATI:  Avada projektitoetuse avalduste vastuvõtmine alates 23. märstist kuni 03. 

aprilli kella 16:00-ni 2020. aastal. Avalduste esitamine toimub e-pria keskkonnas. Avatud on 

meede 1 “Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine” toetussummas 127 000 eurot ja 

meede 2 “Elukeskkonna arendamine” toetussummas 51 000 eurot. Meede 3 on avatud 

tegevusgrupile jooksvalt. Projektitoetuse avalduste kinnitamise tähtaeg e-prias tegevusgrupi 

poolt on 15.06.2020.  

 

2) Projektide tehniline kontroll 

Ettepanek: Kaasata projektide tehnilise kontrolli teostamiseks vähemalt üks hindajatest. 

Pärast projektide laekumist teha ettepanek ühele hindajale projektide tehnilise kontrolli 

teostamiseks töövõtulepingu alusel. 

Hääletamine:  

6 juhatuse liikme poolthääl 

vastuhääli ei olnud 

erapooletuid ei olnud 

OTSUSTATI: Palgata pärast projektide laekumist abijõudu hindajate hulgast tehnilise 

kontrolli teostamiseks töövõtulepingu alusel. Hindaja, kes teeb tehnilist kontrolli, ei hinda 

projekte.  

 

3) Liikmelisus 

Ettepanek: Võtta liikmeks FIE Rein Peep, kes oli esitanud 16.01.2020 avalduse liitumiseks 

MTÜ-ga Kirderanniku Koostöökogu. 

Hääletamine: 6 juhatuse liikme poolthääl 
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     vastuhääli ei olnud 

                erapooletuid ei olnud 

OTSUSTATI: Võtta alates 13.02.2020 FIE Rein Peep vastu MTÜ Kirderanniku 

Koostöökogu liikmeks. 

 

4) Jooksvad küsimused 

4.1. Uue perioodi strateegiast 

Arutelu toimus uue perioodi strateegia osas: millised on uue määruse alusel võimalikud 

piirkonna territooriumi muutumised ning milline on tegevusgrupi nägemus piirkonna, 

strateegiate hindamise kriteeriumide ja eelarve osas. 

Ettepanek: Kutsuda kokku töörühm, kus viia läbi uue strateegia teemaline arutelu. 

Hääletamine:  

6 juhatuse liikme poolthääl 

vastuhääli ei olnud 

erapooletuid ei olnud 

OTSUSTATI: Kutsuda 02.03.2020 kokku töörühm, kus viia läbi arutelud, mis tuginevad 

MEMis läbi viidud LEADER töörühma aruteludele. Pärast töörühma läbiviimist edastada oma 

sõnum MEMile sisendina uude määrusesse eesmärgiga rääkida kaasa uue LEADER määruse 

koostamisel. 

 

4.2. Osavõtt LINC 2020 konverentsist 

LINC 2020 konverents toimub sel aastal 15.09.-18.09.2020 Tšehhis. LINC-ist osavõtt on 

planeeritud Virumaa tegevusgruppide koostööprojekti ühe tegevusena. 

Ettepanek: Lähetada LINC 2020 konverentsist osa võtma 5 tegevusgrupi liiget. 

 

4.3. Ruumide rent 

Tegevusgrupi ruumide leping RKASiga lõpeb 30.04.2020. Ida-Virumaa Talupidajate Liit on 

teinud tegevsgrupile pakkumise kahe ruumi rendi osas hinnaga 200.- + km. 
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Ettepanek: Võtta vastu IVTL ruumide rendi pakkumine. 

Hääletamine:  

6 juhatuse liikme poolthääl 

vastuhääli ei olnud 

erapooletuid ei olnud 

OTSUSTATI: Täpsustada RKASiga, kuidas toimub lepingu lõpetamine ning sõlmida Ida-

Virumaa Talupidajate Liiduga ruumide rendileping hiljemalt aprillikuust 2020. 

 

4.4. Eesti LEADER Liidu pakkumine osaleda koostööprojektis 

ELL on teinud ettepaneku kõigile tegevusgruppidele osaleda noorte projektis, mille käigus 

võetakse tegevusgruppi praktikale alla 30 a noor vähemalt 6 kuuks. 

Ettepanek: Vaagides projekti mitmeid tahke, on ettepanek mitte osaleda projektis. 

Hääletamine:  

6 juhatuse liikme poolthääl 

vastuhääli ei olnud 

erapooletuid ei olnud 

OTSUSTATI: Mitte osaleda Eesti LEADER Liidu projektis. 

 


