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Juhatuse koosoleku protokoll nr 6-2020 
 
 

 

 

27.05.2020, Jõhvis  

 

Algus kell 15:00 

Lõpp kell 18:00 

 

Koosolekust võtsid osa: Pille Sööt (94992), Sirle Sommer-Kalda (94992), Mehis Luus 

(KOV), Margus Paalo (93299), Kaido Seppar (55205), Meelis Tint (23619) 

 

Kutsutud: Ülle Marits 

 

Koosoleku juhataja Pille Sööt, protokollija Ülle Marits 

 

Päevakord: 

1. 1 meetme hindamistulemuste kinnitamine 

2. Majandusaasta aruande tutvustus juhatusele. 

3. KIKO esindaja määramine õiglase ülemineku platvormi. 

4. Liikme väljaastumine ja liikmeks sisseastumine. 

5. Eesti Leader Liidu liikmelisus. 

6. KIKO Soome projekti juhtimine. 

7. Hindamismetoodika juhendi koostamine hindajatele (vastavalt KIKO strateegiale ja 

Leader määrusele). 

8. Hindamiskomisjoni muudatused (uued liikmed jms.) 

9. KIKO üldkoosoleku kokkukutsumine (majandusaasta aruande kinnitamine, Eesti 

Leader Liidu liikmeks astumine, KIKO hindamiskomisjonimuudatused, vajadusel 

2020 rakenduskava muutmine, 2021 rakenduskava kinnitamine..) 

10. 2 meetme hindamistulemuste kinnitamine 

 

 

Koosoleku kulg: 

Seoses päevakorra punkt 1, meede 1 hindamistulemuste kinnitamisega, ei ole koosoleku 

alguses kohal Sirle Sommer-Kalda ja Meelis Tint.  

Koosolekul osaleb 4 juhatuse liiget, mis on üle poole juhatuse liikmetest. Seega on koosolek 

otsustusvõimeline ja koosolekul on kvoorum otsuse vastuvõtmiseks. 

 

Ettepanek: muuta päevakorda ja tõsta mõlema meetme hindamistulemuste kinnitamine 

esimesse päevakorra punkti. 

 

Hääletati: Poolt 4 juhatuse liiget. 

 

OTSUSTATI: Muuta juhatuse koosoleku päevakorra järjestust võrreldes kokkukutsumise 

kutses olnuga: punkt 10, meede 2 hindamistulemuste kinnitamine tõsteti teiseks päevakorra 

punktiks ja kinnitada päevakord. 

 

 

1. Meede 1 „Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine“ hindamistulemuste 

kinnitamine  
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Ettepanek: kinnitada meede 1 projektitoetuse avaldused vastavalt hindamiskomisjoni 

ettepanekule. 

 

Hääletamine: Poolt 4 juhatuse liiget. 

 

OTSUSTATI: Kinnitada ja esitada rahastamiseks PRIAle järgmised projektitoetuse 

avaldused: 

 

jkr 

nr 
taotleja nimi Projekti nimi 

abikõlblik 

maksumus 
toetussumma 

1 
Osaühing Pühajõe 

Talu 

Pühajõe Puhkemaja 

majutusvõimekuse tõstmine ja 

teenuste kvaliteedi parendamine 

4 806,58 2 883,94 

2 Mägipõllu talu 

Taheda orgaanika laoturi soetamine 

maheda loomakasvatuse 

arendamiseks 

34 426 20 665,60 

3 Tiiriku Tallid OÜ 

Takistuste soetamine 

kaasaegsemate treeningtingimuste 

loomiseks 

5 952 3 571,20 

4 EveRest OÜ Massaaži- ja treeningseadmete ost 25 596 15 357,60 

5 
OÜ Valaste 

Puhkeküla 

Valaste puhkeküla teenuste 

parandamine 
5 440,74 3 264,44 

 

 

OTSUSTATI: Jätta kinnitamata järgmised projektitoetuse avaldused: 

jkr 

nr 
taotleja nimi Projekti nimi 

abikõlblik 

maksumus 

toetus- 

summa 
Põhjendus 

1 
Osaühing 

Artesti 

Halumasina ja tõste 

etteandelaua koos 

etteandekonveieriga 

soetamine 

6 960 4 176 

projekt ei ületanud 

kriteerium 1 nõutud 

lävendit  

2 Bioprogress OÜ 

Paadilift - 

keskkonnasäästlik 

paadihooldusteenus ning 

uus eksporttoode 

26 000 15 600 

projekt ei ületanud 

kriteeriumide 1, 5 ja 

6 nõutud lävendit 

3 
Temorp Invest 

OÜ 

Uudne võsaniiduk 

kõigile abiks 
2 940 1 764 

projekt ei ületanud 

kriteeriumide 1 

nõutud lävendit 

4 
Andrei 

Hramtsov 

Traktori ja esilaaduri 

ostmine 
126 900 38 070 

projekt ei ületanud 

kriteeriumide 1 ja 6 

nõutud lävendit 
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Lisa 1, meede 1 hindamiskoosoleku protokoll 19.05.2020 

 

 

 

2. Meede 2 „Elukeskkonna arendamine“ hindamistulemuste kinnitamine 
 

Koosolekule tuleb Sirle Sommer-Kalda. Koosolekul osaleb 5 juhatuse liiget. 

 

Ettepanek: kinnitada meede 2 projektitoetuse avaldused vastavalt hindamiskomisjoni 

ettepanekule. 

 

Hääletamine: Poolt 5 juhatuse liiget. 

OTSUSTATI: Kinnitada ja esitada rahastamiseks PRIAle järgmised projektitoetuse 

avaldused: 

jkr 

nr 
taotleja nimi Projekti nimi 

abikõlblik 

maksu-mus 

toetus-

summa 

1 
Puuetega Laste Tugikodu 

Päikesekiir 

Lifti soetamine puuetega 

inimestele uutele 

kogukonnateenustele 

ligipääsetavuse võimaldamiseks 

18 167,80 16 351,02 

2 
Mittetulundusühing Toila 

Merepääste 

Toila SAR-ile Atlantic 75 

päästekaatri soetamine koos uute 

mootoritega 

35 009,40 10 502,82 

3 Narva-Jõesuu Linnavalitsus 

Sinimäe multifunktsionaalse 

spordiväljaku ja skatepargi 

rajamine 

133 615,20 24 999,40 

 

OTSUSTATI: Esitada PRIAle rahastamiseks MTÜ Voka Jahtkond projekt „Elektrooniline 

märkeleht (jooksev metssiga)“ abikõlbliku maksumusega 7680,00 eurot toetussumma 

tingimusel, et  MTÜ Voka Jahtkond on toetuse vähendamise ettepanekuga nõus. Toetuse 

vähendamise ettepanek on seotud meetmes rahaliste vahendite puudumisega. Küsitud 

toetussumma on 6 912,00 eurot. Toetuse rahaliste vahendite summa jääk on 5 146,76 eurot, 

mis võimaldab määrata toetust Voka Jahtkond MTÜ-le määraga 67% ja omafinatseeringuga 

23%. Teha taotlejale kirjalik ettepanek toetuse määra vähendamiseks, otsus jõustub pärast 

taotlejalt kirjaliku kooskõlastuse saamist. 

OTSUSTATI: Jätta meetme rahaliste vahendite puudumise tõttu kinnitamata järgmised 

projektitoetuse avaldused: 
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jkr 

nr 
taotleja nimi Projekti nimi 

abikõlblik 

maksu-

mus 

toetus-

summa 

1 
Mittetulundusühing 

Voka Jahtkond 

Konju lasketiiru kaevu rajamine 

ja jahimaja katuse 

rekonstrueerimine 

10 236,00 9 212,40 

2 Jõhvi Vallavalitsus Jõhvi uue skatepargi rajamine 37 750,00 33 975,00 

3 
Narva-Jõesuu 

Linnavalitsus 
Rajahooldusmasina soetamine 24 640,00 22 176,00 

 

Lisa 2, meede 2 hindamiskomisjoni protokoll 19.05.2020. 

 

 

3. Majandusaasta aruande tutvustus juhatusele 
 

Koosolekule tuleb Meelis Tint. Koosolekul osaleb 6 juhatuse liiget. 

 

Tegevjuht tutvustas juhatuse liikmetele 2019 a majandusaasta aruannet.  

 

Ettepanek esitada üldkoosolekule kinnitamiseks 2019 a majandusaasta aruanne koos 

audiitorotsuse ja PRIA tulude-kulude võrdlusega. Juhtkonna esitiskiri panna allkirjastamiseks 

üles digidoc-i – tegevjuht. 

 

 

Hääletamine: Poolt 6 juhatuse liiget. 

 

OTSUSTATI: Esitada MTÜ Kirderanniku Koostöökogu 2019. a majandusaasta aruanne koos 

PRIA tulude-kulude võrdluse ja audiitorotsusega kinnitamiseks liikmete üldkoosolekule. 

 

Lisa 3, 2020 a majandusaasta aruanne 

 

 

4. KIKO esindaja määramine õiglase ülemineku platvormi komisjoni 
 

Ettepanek esitada komisjoni liikmeks Pille Sööt.  

 

Hääletamine : Poolt 6 juhatuse liiget 

 

OTSUSTATI: Määrata õiglase ülemineku platvormi komisjoni liikmeks Kirderanniku 

Koostöökogu esindajana Pille Sööt. Tegevjuht edastab informatsioon esindajast IVOL-ile. 

 

Lisa 4, IVOLi ettepanek 

 

 

5. Liikme väljaastumine ja liikmeks sisseastumine. 
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Liikmeks astumise avaldused on esitanud Alutaguse Matkaklubi, MTÜ Rõõmukool, OÜ 

Praktov, OÜ Saltus, OÜ AirAutomatic, OÜ KVITKA ja OÜ Õlleateljee. 

 

MTÜ JESP, kes oli andnud 19.05.2020 teada (allkirjastatud avaldus puudub), et astub liikmest 

välja, andis 26.05.2020 kirjalikult teada et ei astu liikmest välja.  

 

Ettepanek: võtta vastu kõik avalduse esitanud organisatsioonid. 

 

Hääletamine: Poolt 6 juhatuse liiget  

 

OTSUSTATI: võtta vastu kõik avalduse esitanud organisatsioonid. 

 

6. Eesti Leader Liidu liikmelisus 
 

Ettepanek: esitada liikmete otsustamiseks ning lisada üldkoosoleku päevakorda liitumine 

Eesti Leader Liiduga. 

 

Hääletamine: Poolt 4 juhatuse liiget, vastu 2 juhatuse liiget 

 

OTSUSTATI: esitada liikmete otsustamiseks ning lisada üldkoosoleku päevakorda liitumine 

Eesti Leader Liiduga. 

 

Üldkoosolekul tutvustab Meelis ELL-i tegevusi liikmete.  

 

 

7. KIKO Soome koostööprojekti juhtimine 

 

Varem olime arvestanud, et koostööprojekti juhib Mehis Luus. Mehisele ei saa maksta 

projektijuhtimise tasu kuna tema tööülesanded on sarnased KOVis täidetavate 

tööülesannetega. 

 

Ettepanek: pakkuda Ivika Maidrele Soome koostööprojekti projektijuhtimist. 

 

Hääletamine: Poolt 6 juhatuse liiget 

 

OTSUSTATI: Pakkuda Ivikale Maidrele Soome koostööprojekti projektijuhtimist koos 

aruandluse koostamisega ning sõlmida töövõtuleping projekti juhtimiseks pärast temalt 

nõusoleku saamist. 

 

 

8. Hindamismetoodika juhendi koostamine hindajatele (vastavalt KIKO strateegiale ja 

Leader määrusele) 

 

Ettepanek: tegevjuht koostab hindamismetoodika juhendi hindajatele ehk kuidas metoodikat 

rakendada, et hõlbustada hindajate tööd.  

 

Hääletamine: Poolt 6 juhatuse liiget 
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OTSUSTATI: Kahe nädala jooksul ehk 9.juuniks 2020, koostab tegevjuht 

hindamismetoodika juhendi projekti ja kooskõlastab selle juhatusega. Juhendit tutvustada 

hindajatele, et nad on juhendist teadlikud ja lähtuvad hindamisel strateegiast. 

 

 

9. Hindamiskomisjoni muudatused (uued liikmed jms.) 

 

Määruse järgi peab hindajatest muutuma 1/3, mida jälgime iga kord komisjonide kinnitamisel.  

 

Ettepanek: Anda kõikidele liikmetele, kes ei kuulu hindamiskomisjoni ning on KIKO liikmed 

olnud vähemalt aasta, teada, et neil on õigus liituda hindamiskomisjoniga ning oodatakse 

avaldusi, et üldkoosolekul hindajate nimekirja muuta. Hindamiskomisjoni töös osalemiseks 

on vajalik koolituse läbimine või varasem projektide hindamise kogemus.  

 

Hääletamine: Poolt 6 juhatuse liiget 

 

OTSUSTATI: Anda liikmetele teada osalemise võimalusest hindamiskomisjoni töös, 

vastavalt KIKO hindamiskorrale. 

 

Läbipaistvama menetluse tagamiseks ning hindamisprotsessi vastavusse viimiseks Leader 

määrusest tuleneva hea tava ja kehtiva hindamiskorraga on ettepanek järgmiseks sammuks 

viia üldkoosolekule hindamiskomisjoni esimehe valimine.  

 

Ettepanek: lisada hindamiskomisjoni esimehe valimine üldkoosoleku päevakorda. 

 

Otsustamisest taandasid ennast 2 juhatuse liiget Kaido ja Margus. 

 

Hääletamine: Poolt 4 juhatuse liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

 

OTSUSTATI: lisada hindamiskomisjoni esimehe valimine üldkoosoleku päevakorda. 

 

 

10. KIKO üldkoosoleku kokkukutsumine ( majandusaasta aruande kinnitamine, Eesti 

Leader Liidu liikmeks astumine, KIKO hindamiskomisjonimuudatused, vajadusel 2020 

rakenduskava muutmine, 2021 rakenduskava kinnitamine) 

 

Toetuste jääk on tänase seisuga 137 566 eurot. Jäägid on meetmetes 1 ja 3. Enne 

üldkoosolekule kutse saatmist täpsustame uuesti jäägid, et üldkoosoleku otsusega muuta 

2020. a rakenduskava. 

2021. a rakenduskava kinnitame ainult tegevuskulude osas: jooksvad kulud 50 000 eurot ja 

elavdamise kulud 19 450 eurot. 

 

Kuupäev ja koht:  R., 19.06., algus kell 17, koht kas Kahula Küla Seltsi maja või Edisel Valge 

Hobu Trahter. Täpsustame. 

 

Hääletamine: Poolt 6 juhatuse liiget 
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OTSUSTATI: Kutsuda kokku MTÜ Kirderanniku Koostöökogu liikmete üldkoosolek 

19.juunil 2020 järgmise päevakorraga:  

1) 2019 a majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitorotsuse kuulamine 

2) hindamiskomisjoni muudatused 

 uute hindajatega hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine 

 KIKO hindamiskomisjoni esimehe valimine 

3) 2020 a rakenduskava muutmine 

4) 2021 a rakenduskava kinnitamine.  
 
 
 


