
 

 

 

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu 

KOKKU KUTSUMATA JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 2-2021 

  

04.02.2021 elektrooniliselt telefoni ja e-posti teel 

 

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:  

1. Kalle Kekki (EMTAK 68201)  

2. Margus Paalo (EMTAK 93299)  

3. Aare Rebban (EMTAK 93121)  

4. Tiit Salvan (EMTAK 81301)  

5. Kaido Seppar (EMTAK 55205)  

6. Ralf Burk (EMTAK 94992) 

7. tegevjuht Maarja Raja 

 

Päevakord: 

1. 19.10.2020-30.10.2021 taotlusvooru Meede 3 otsuse tegemine seoses taotleja loobumisega 

vähendatud toetussummast 

 

1. 19.10.2020-30.10.2020 taotlusvooru Meede 3 otsuse tegemine seoses taotleja 

loobumisega vähendatud toetussummast 

06.01.2021 juhatuse koosolekul otsustas Kirderanniku Koostöökogu (edaspidi KIKO) juhatus esitada 

PRIAle rahastamiseks Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (edaspidi IVOL) projekti „Kirderanniku geo- ja 

tööstusturismi programmide arendamine“ küsitud toetussummaga 12 749,40, vähendatud 

toetussummas 4781 eurot, eeldusel, et taotleja on toetuse vähendamise ettepanekuga nõus. Toetuse 

vähendamise ettepanek on seotud sellega, et projekt on osa piirkondlikust Viru Geopargi projektist, 

mille kasusaajad on lisaks KIKO piirkonna omavalitsustele ka teised omavalitsused Ida- ja Lääne-

Virumaal ning vastavalt KIKO strateegiale toetatakse proportsionaalselt 3 KIKO piirkonda kuuluva 

omavalitsuse kohta. 

08.01.2021 saatis KIKO tegevjuht IVOLile kirja juhatuse otsuse kohta ning palus kinnitust, et taotleja 

on vähendatud toetussummaga nõus projekti ellu viima. 

14.01.2021 vastas IVOL, et ei ole vähendatud toetussummaga nõus ning palus täiendavaid selgitusi 

juhatuse otsuse kohta. 

29.01.2021 saatis tegevjuht IVOLile kirja täiendavate põhjendustega toetuse vähendamise ettepaneku 

kohta. 

03.02.2021 vastas IVOL, et ei ole antud põhjendustega nõus. 

IVOLi kirjast uusi asjaolusid esitatud projekti kohta ei selgunud.   



 

 

 
KIKO strateegia kohaselt on toetuse saamiseks nõutav kasusaajate olemasolu tegevusgrupi piirkonnas 
ning kasusaajate proportsioon on aluseks toetusprotsendi määramisele (vt KIKO strateegia, lk 66 viide 
nr 32).  
  
IVOL esindab kaheksat Ida-Virumaa omavalitsust. IVOLi poolt esitatud projekt on osa Viru Geopargi 
projektist, mis arengustrateegia kohaselt hõlmab lisaks Ida-Virumaale ka Viru-Nigula valda Lääne-
Virumaal (vt strateegia, lk 3). Lähtudes sellest, et projektile määratud vähendatud toetussummaga 
mittenõustumise otsustas IVOLi juhatus ühiselt (IVOLi juhatuse 14.01.2021 otsus nr 3), seisavad 
projekti realiseerumise eest IVOLi liikmeks olevad kaheksa omavalitsust ühiselt ja Viru Geopargi idee 
realiseerumine Ida-Viru maakonna territooriumil on kõigi IVOLisse kuuluvate omavalitsuste kui projekti 
omanike huvi. IVOLi koduleht, kus on nähtav Viru Geopargi informatsioon (https://ivol.kovtp.ee/viru-
geopark), on KIKOle esitatud projektitaotluses märgitud projekti kodulehena.  
 
Viru Geopargi strateegia kohaselt on projekti tegevusteks geopargi piirkonna objektide detailne 
kaardistamine (vt strateegia, lk 23), geoturismi toodete väljatöötamine ja arendamine (vt strateegia, lk 
23) ning temaatiliste õppeprogrammide väljatöötamine (vt strateegia, lk 25). 
  
KIKO taotlusvooru esitatud projektitaotluses kajastatud tegevused on otseselt osa Viru Geopargi 

projekti tegevustest, aitavad kaasa projekti tegevuste elluviimisele ning teenivad seeläbi Ida-Viru 

maakonna huve.  

Projekti tegevusteks on Soome õppereis ja geo- ja tööstusturismi programmide väljatöötamine KIKO 

piirkonna omavalitsuste jaoks. Õppereisil osalemisest ja selle käigus Soome sarnase geopargiga 

tutvumisest saadavate teadmiste toel viiakse ellu Viru Geopargi projekti ning selle läbi puudutab see 

kõiki Ida-Viru omavalitsusi. Õppereisist saadav kasu on seega laiem, kui kasu, mida õppereisist saavad 

selles osalevad üksikisikud. Ka temaatiliste programmide väljatöötamine on otseselt üks Viru Geopargi 

projekti tegevustest. KIKO piirkonda jäävate omavalitsuste territooriumi jaoks programmide 

väljatöötamisega viiakse ellu Ida-Viru maakonna piire ületavat projekti, milles osalevad kõik Ida-

Virumaa omavalitsused. IVOLi 03.02.2021 saadetud kirja kohaselt on projekti tulemuseks Jõhvi ja Toila 

valla ning Narva-Jõesuu linna programmid, mille kaudu jagatakse hariduslikku teavet Maa geoloogilise 

ajaloo ja arengu kohta ning kohalikule kogukonnale luuakse geoturismi toodete ja teenuste 

arendamisega majandusliku tulu teenimise võimalus. 

Olles tutvunud IVOLi poolt 03.02.2021 saadetud kirjaga ning arvestades, et projekti kohta uusi 

asjaolusid ei ilmnenud, ei pea KIKO juhatus võimalikuks esitada IVOLi poolt esitatud projekti PRIA-le 

rahastamiseks, kuna vastavalt IVOLi juhatuse 14.01.2021 otsusele nr 3 ei ole taotleja vähendatud 

toetussummaga nõus projekti ellu viima. 

Hääletus: poolt 4 juhatuse liiget, vastu 2 juhatuse liiget. 

OTSUSTATI: mitte esitada PRIA-le rahastamiseks IVOLi projekti „Kirderanniku geo- ja tööstusturismi 

programmide arendamine“, kuna taotleja ei nõustunud vähendatud toetussummaga projekti ellu viima. 

 

Protokollija: Maarja Raja Koosoleku juhataja: Tiit Salvan 
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