
Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu

Liikmete üldkoosoleku protokoll nr 2 – 2020

19. juunil 2020, Jõhvis

Algus kell 17:00, lõpp kell 19:00

Võtsid osa registreerimislehe alusel 52 Kirderanniku Koostöökogu liikme esindajat, sh 10 volitatud 
esindajat.

Koosoleku juhataja ja protokollija valimine

Pille Sööt pakkus end koosoleku juhatajaks, Ralf Burk pakkus koosoleku juhatajaks Tiit Salvani. 

Pille Söödi poolt hääletas 18, Tiit Salvani poolt 32 liiget. Koosoleku juhatajaks valiti Tiit Salvan.

Koosoleku protokollijaks valiti Sirle Sommer-Kalda.

Häältelugejate valimine

Häältelugejateks valiti Ivika Maidre, Kalle Kekki ja Maie Paas.

Kohale tuli Roland Tarum.

Päevakorra kinnitamine

Kutsega oli välja saadetud üldkoosoleku päevakord:

1)  Meede 1 „Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine“
hindamistulemuste kinnitamine;

2)  Meede 2 „Elukeskkonna arendamine“ hindamistulemuste kinnitamine;

3) 2019 a majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitorotsuse
kuulamine;

4)  2020 a rakenduskava muutmine;

5) 2021 a rakenduskava kinnitamine;

6) Hindamiskomisjoni muudatused

* uute hindajatega hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine
* KIKO hindamiskomisjoni esimehe valimine

7) MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatuse liikmete Pille Sööt, Mehis
Luus ja Meelis Tint tagasikutsumine.
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Hääletamine: Poolt 51 liiget, vastu 0 liiget, erapooletud 0 liiget

OTSUSTATI: Kinnitada üldkoosoleku päevakord. 

1)  Meede 1 „Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine“
hindamistulemuste kinnitamine

Pille Sööt palus end taandada liikmetel, kes on seotud meede 1 projektidega. Hääletamisest 
taandasid end Kaie Ilves, Meelis Tint, Sirle Sommer-Kalda, Kaireen Käen ja Aare Objartel.

Ettepanek: Mehis Luus tegi ettepaneku kinnitada meede 1 projektitoetuse avaldused vastavalt 
hindamiskomisjoni ettepanekule 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

 

Ettepanek: Jätta kinnitamata järgmised projektitoetuse avaldused:

jk
r

nr
taotleja nimi Projekti nimi

abikõlblik
maksumu
s

toetus- 
summa

Põhjendus

1Osaühing Artest Halumasina ja tõste 6 960 4 176projekt ei ületanud 
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etteandelaua koos 
etteandekonveieriga 
soetamine

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

3Temorp Invest OÜ
Uudne võsaniiduk kõigile 
abiks

2 940 1 764
projekt ei ületanud 
kriteeriumide 1 nõutud 
lävendit

4Andrei Hramtsov
Traktori ja esilaaduri 
ostmine

126 900 38 070
projekt ei ületanud 
kriteeriumide 1 ja 6 
nõutud lävendit

 

Hääletamine: Poolt 46 liiget, vastu 0 liiget, erapooletuid 0.

OTSUSTATI: Kinnitada meede 1 projektitoetuse avaldused vastavalt hindamiskomisjoni 
ettepanekule ja esitada rahastamiseks PRIAle.

2) Meede 2 „Elukeskkonna arendamine“ hindamistulemuste kinnitamine

Ettepanek: Mehis Luus tegi ettepaneku kinnitada meede 2 projektitoetuse avaldused vastavalt 
hindamiskomisjoni ettepanekule ja esitada rahastamiseks PRIAle järgmised projektitoetuse 
avaldused:

 

jkr 
nr

Taotleja nimi Projekti nimi
abikõlblik 
maksumus

toetussumma

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

3Narva-Jõesuu Linnavalitsus Sinimäe 133 615,20 24 050,74
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multifunktsionaalse 
spordiväljaku ja skatepargi
rajamine

osaline
rahastamine

taotleja
nõusolekul

 

Ettepanek: Esitada  PRIAle  rahastamiseks Narva-Jõesuu  Linnavalitsuse projekt  „Sinimäe
multifunktsionaalse  spordiväljaku  ja  skatepargi  rajamine“ abikõlbliku  maksumusega  133 615,20
eurot  tingimusel,  et  Narva-Jõesuu  Linnavalitsus on  toetuse  vähendamise  ettepanekuga  nõus.
Toetuse  vähendamise ettepanek  on  seotud  meetmes  rahaliste  vahendite  puudumisega.  Küsitud
toetussumma on 24 999,40 eurot. Toetuse rahaliste vahendite summa jääk on 24 146,16 eurot, mis
võimaldab  määrata  toetust  Narva-Jõesuu  Linnavalitsusele  määraga  18% ja  omafinantseeringuga
82%  toetuse  summas  24050,74  eurot.  Teha  taotlejale  kirjalik  ettepanek  toetuse  määra
vähendamiseks, otsus jõustub pärast taotlejalt kirjaliku kooskõlastuse saamist.

Ettepanek: Jätta meetme rahaliste vahendite puudumise tõttu kinnitamata järgmised projektitoetuse
avaldused:

jkr 
nr

taotleja nimi Projekti nimi
abikõlblik 
maksu-mus

toetus-
summa

1
Mittetulundusühing
Voka Jahtkond

Elektrooniline märkeleht (jooksev 
metssiga)

   7 680,00    6 912,00

1
Mittetulundusühing
Voka Jahtkond

Konju lasketiiru kaevu rajamine ja 
jahimaja katuse rekonstrueerimine

10 236,00 9 212,40

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

3
Narva-Jõesuu 
Linnavalitsus

Rajahooldusmasina soetamine 24 640,00 22 176,00

 

Hääletamine: Enne hääletamist taandasid end 10 liiget: Ivika Maidre, Meelis Tint, Meelis 
Goldberg, Rein Luuse, Marko Vinni, Sergei Solovjov, Lauri Jalonen, Aigi Kullerkupp, Aare 
Objartel, Martin Toovis.

Poolt 41 liiget, vastu 0 liiget, erapooletuid 0

3) 2019 a majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitorotsuse
kuulamine

Tuli Manivald Sternhof. Päevakorrapunkti kandis ette Eve Merirand. 
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Ettepanek: kinnitada 2019. aasta majandusaasta aruanne.

Hääletamine: Poolt 52 liiget, vastu 0 liiget, erapooletuid 0

OTSUSTATI: Kinnitada 2019. aasta majandusaasta aruanne.

4)  2020 a rakenduskava muutmine

Ettepanek: Mehis Luus tutvustas rakenduskava 2020 muudatusettepanekut ning ettepanekut  
korraldada oktoobris 2020 taotlusvoor.

Kohaliku tegevusgrupi kulude eelarve

Tegevused Eelarve Taotletava toetuse
summa

Jooksvad kulud 75 000,00 75 000,00
Tegevuspiirkonna elavdamise kulud 20 000,00 20 000,00
Kokku 95 000,00 95 000,00

Strateegia meetmed

Strateegia meetme 
number ja nimetus

Taotluste
vastuvõtu
algusaeg

Taotluste
vastuvõtu
lõppaeg

Taotletav
projektitoetuse

summa

Kohaliku
tegevusgrupi

poolt esitatavate
projektitoetuste
taotluste eelarve

Kavandatav
eelarve
kokku

1 Ettevõtluse 
arendamine ja 
kompententsi 
tõstmine

23.03.2020
00:00

03.04.2020
16:00

45 742,78 0,00 45 742,78

2 Elukeskkonna 
arendamine

23.03.2020
00:00

03.04.2020
16:00

51 000,00 0,00 51 000,00

3 Koostöö ja 
ühistegevuste 
arendamine

01.02.2020
00:00

31.12.2020
23:59

0,00 0.00 0.00

1 Ettevõtluse 
arendamine ja 
kompententsi 
tõstmine

19.10.2020
00:00

30.10.2020
23:59

81 257.22 0.00 81 257.22

2 Elukeskkonna 
arendamine

19.10.2020
00:00

30.10.2020
23:59

0.00 0.00 0.00

3 Koostöö ja 
ühistegevuste 
arendamine

19.10.2020
00:00

30.10.2020
23:59

50 000.00 0.00 50 000.00
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Strateegia meetme 
number ja nimetus

Taotluste
vastuvõtu
algusaeg

Taotluste
vastuvõtu
lõppaeg

Taotletav
projektitoetuse

summa

Kohaliku
tegevusgrupi

poolt esitatavate
projektitoetuste
taotluste eelarve

Kavandatav
eelarve
kokku

Kokku 228 000.00 0.00 228 000.00

Hääletamine: Poolt 42 liiget, vastu 1 liige, erapooletuid 6

OTSUSTATI: Muuta 2020. aasta rakenduskava vastavalt ettepanekule.

5) 2021 a rakenduskava kinnitamine

Ettepanek: Mehis Luus tutvustas Kirderanniku Koostöökogu rakenduskava 2021.

Kohaliku tegevusgrupi kulude eelarve

Tegevused Eelarve Taotletava toetuse
summa

Jooksvad kulud 75 000,00 75 000,00
Tegevuspiirkonna elavdamise kulud 20 000,00 20 000,00
Kokku 95 000,00 95 000,00

Hääletamine: Poolt 45 liiget, vastu 1 liige, erapooletuid 4

OTSUSTATI: Kinnitada Kirderanniku Kootöökogu rakenduskava 2021.

6) Hindamiskomisjoni muudatused

Ettepanek: Meelis Tint tutvustas, et hindamiskomisjoni töös osalemise soovist on andnud teada 
FIE Kaie Ilves  ja  Aare Objartel, kes esindab Vaivara laulu- ja mänguseltsi Vikerkaar. Mõlemad on 
liikmed alates 11.02.2019.

Hääletamine: Poolt 52 liiget.

OTSUSTATI: Kinnitada hindamiskomisjoni koosseisu Kaie Ilves ja Aare Objartel.

· KIKO hindamiskomisjoni esimehe valimine

Meelis  Tint  tutvustas  päevakorrapunkti:  vastavalt  KIKO  kehtivale  hindamiskorrale  valib
üldkoosolek hindamiskomisjoni  esimehe,  kes juhib hindamiskomisjoni  tehnilist  tööd ja  kes ei
hinda projekte ning ei oma hääleõigust hindamisprotsessis. KIKO hindamiskomisjoni esimees on
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juhatusest  sõltumatu  ametikoht  ning  juhatuse  otsused  hindamiskomisjoni  esimehele  on
soovituslikud. 

Aluseks  tuleb  võtta  Leader  määruses  väljatoodut  (tekst  määruse  seletuskirjast)  “Kohalik
tegevusgrupp  moodustab  projektitaotluste  hindamiseks  organi  (edaspidi  töörühm),  kes  on
eraldiseisev organ kohaliku tegevusgrupi juhatusest ning kelle liikmed ei ole kohaliku tegevusgrupi
juhatuse  liikmed  või  kohaliku  tegevusgrupi  töötajad.  Juhatuse  liikmete  lahusus  töörühmast  on
vajalik  eeskätt  funktsioonide  lahususe  ning  seeläbi  läbipaistvama  menetluse  tagamiseks.  Heaks
tavaks  on,  et  töörühma  koosseisu  ei  kuulu  ka  kohaliku  tegevusgrupi  tegevpersonal  (tegevjuht,
raamatupidaja, meetme koordinaator, -spetsialist,  -nõustaja jm) ja isikud, kes vahetult  nõustavad
projektitoetuse taotlejaid.“ 

Hindamiskomisjoni esimehe ülesanded tulenevalt KIKO hindamiskorrast:

· teeb ettepaneku juhatusele kinnitada meetme hindamiskomisjoni kokkukutsumise nimekiri;  

· määrab  projektidega  tutvumiseks  nende  olemusest  tulenevalt  kas  paikvaatluse  või  taotleja
ärakuulamise; 

· korraldab hindamiskomisjoni tehnilist tööd hindamisprotsessi jooksul ning annab õigused hindajatele
e-PRIAs; 

· kutsub kokku, valmistab ette ning viib läbi hindamiskomisjoni koosoleku;

· esitab hindamiskomisjoni poolt tulnud protokollitud ettepanekud juhatusele kinnitamiseks.

· esitab hindamistulemused PRIAle.

Ettepanek: Pille Sööt tegi ettepaneku valida uueks hindamiskomisjoni esimeheks Tarmo Kütt.

      Tarmo Kütt küsis, kas PRIA aktsepteerib seda, et hindamistulemused jõuavad PRIAsse juhatuse 
otsusega 25. juunil, mitte 15. juunil, nagu algselt plaanis. Mehis Luus vastas, et on PRIAga 
suhelnud ja püüdnud aru saada, kust tulevad tähtajad. PRIA on andnud selgituse, et tähtajad tulevad 
hindamise töökorrast ja juhatuse otsusest, mis annavad ette kuupäevad, millal hindamisprotsessi 
järgselt tuleks tulemused kinnitada. KIKO hindamise töökord seda ei käsitle, kui kiiresti see peab 
juhtuma. Taotlusvooru väljakuulutamisel oli juhatuse otsus, et see peab olema tehtud 15. juuniks ja 
PRIAga konsulteerides muutis juhatus selle otsuse ära. Tarmo Kütt täpsustas, kas vastus oli kirjalik. 
Mehis Luus vastas, et see oli suuline konsultatsioon, mis andis selge vastuse, et see on KIKO enda 
regulatsioon. Tarmo Kütt küsis veel, kas hindamiskomisjoni esimehe töö on tasuline või vabatahtlik 
ning pakkus, et kui tasuline, siis tasu määramine peaks olema üldkoosoleku pädevuses ning seda ei 
tohiks teha juhatus, kellest hindamiskomisjoni juht peab olema sõltumatu.

Lauri Jalonen tegi ettepaneku määrata tasuks 150 eurot 1 meetme eest, mis teeb kevadise vooru eest
300 eurot bruto (2 meedet).
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Tiit Salvan pani hääletusele Tarmo Küti valimise hindamiskomisjoni esimeheks tasuga käesoleva 
hindamisvooru eest 300 eurot bruto ning volitada Tarmo Kütti tegema toiminguid vastavalt PRIA 
nõuetele.

Hääletamine: Poolt 51 liiget, vastu 0, erapooletuid 0.

OTSUSTATI: Valida Tarmo Kütt hindamiskomisjoni esimeheks tasuga käesoleva hindamisvooru 
eest 300 eurot bruto ning volitada teda tegema toiminguid vastavalt PRIA nõuetele.

7) MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatuse liikmete Pille Sööt, Mehis
Luus ja Meelis Tint tagasikutsumine.

Ettepanek: Tiit Salvan kandis ette tagasikutsumisavalduse, mille põhjendusteks on 
hindamiskomisjoni töö mõjutamine ja otsene sekkumine juhatuse liikme isiklikes huvides; juhatuse 
pädevuse ületamine ja üldkoosoleku poolt vastuvõetud hindamiskorra tahtlik eiramine, juhatuse 
liikmete omavaheline sõltuvussuhe ja mõjutatavus, st huvide konflikti seisund, mis mõjutab otseselt
organisatsiooni usaldatavust ja mainet; positiivse õhkkonna lõhkumine.

Lauri Jalonen küsis, millised on konkreetsed etteheited ühe, teise või kolmanda juhatuse liikme 
puhul.
Erelin Zirk: Tarmo saatis liikmetele ühtse kirja välja, seal on lähemalt kõik asjad lahti seletatud.
Ivika Maidre: Ajaloolasena ütlen kommentaari, et korrektne oleks mitte esitada kollektiivseid 
süüdistusi, mida tehti viimati 1950. aastatel ehk Stalini aegadel. See on väga umbisikuline. 
Küsimus, kas kõik need süüdistused kehtivad kõigi kolme suhtes ja täiesti võrdselt?
Mehis Luus: Kui viidati, et selgitused on Tarmo kirjas, siis see kiri oli kollegiaalne, süüditas 
juhatust tervikuna, mitte konkreetselt kolme inimest, kelle tagasikutsumine on päevakorras. 
Selgitused on ikkagi andmata. Juhatuse liikmena, kes on seal välja toodud, võin kinnitada, et ühelgi 
süüdistusel pole alust, need on emotsioonide ajel üles tõstetud, dokumentaalselt on võimalik neid 
süüdistusi ümber lükata. 
Kalle Kekki: Mittetulundusühingute seadus ütleb selgelt, et juhatuse liikmed on õigus tagasi 
kutsuda ja ei pea põhjendama, miks.
Pille Sööt: Seda olekski võinud nii teha, mitte süüdistada meid põhjendamatult.
Kalle Kekki: Aga Tiit luges teksti ette. Kas tahate öelda, et te pole seda teinud?
Pille Sööt: See tekst jättis meist mulje kui korruptiivsetest ja pahatahtlikest inimestest. Me oleme 
avalikku raha jagav organisatsioon ja peaksime ka vastavalt käituma, järgides oma tegevustes head 
tava. Üks hea tava näide oleks ka see, kui meile oleks esitatud süüdistused piisava ajavaruga, et 
oleksime saanud teile täna vastata.  Protokollid, mida uuendusena allkirjastame digikonteinerites, on
kuni jõustumise protsessini taasesitatavad digitaalselt. Kõik liikmed, kellel on huvi, mis toimub, 
helistagu ja küsigu.
Ralf Burk: Jutt käib usaldusest ja kui seda rikutakse, siis vastavalt seadusele esitatakse 
umbusaldusavaldus.
Kalle Kekki: Ettepanek on hääletada nimekirjaga ja avalikul hääletamisel.
Pille Sööt: Minul on ettepanek teha salajane hääletus, ma ei ole avalikuga nõus.
Lauri Jalonen: Pooldan salajast ja personaalset hääletamist.
Kalle Kekki: Kui nimekirjaga hääletada, siis võib avalikult hääletada ja teen vastava ettepaneku.

Hääletamine: Poolt 26 liiget, vastu 24 liiget, erapooletuid 1.
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Tiit Salvan pani avalikule hääletusele ettepaneku kutsuda tagasi 3 juhatuse liiget.

Hääletamine: Poolt 30 liiget, vastu 14 liiget, erapooletuid 3.

OTSUSTATI: Kutsuda tagasi juhatuse liikmed Pille Sööt, Mehis Luus ja Meelis Tint.

Sirle Sommer-Kalda esitas koosoleku juhatajale tagasiastumisavalduse juhatuse liikme kohalt alates
19.06.2020 ning luges selle liikmetele ette. Sellega on järelejäänud juhatus 2-liikmeline ja 
otsustusvõimetu.

Margus Paalo tegi ettepaneku arutada järgmise üldkoosoleku aega.
Mehis Luus tegi ettepaneku valida järgmisel üldkoosolekul ümber kogu juhatus.
Järgmine üldkoosolek toimub 2. juulil kell 19.


