
 

 

 

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 1-2021 

  

6. jaanuaril 2021  Jõhvis 

Algus kell 16:00, lõpp kell 18:18 

 

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)  

 

Kutsutud: Maarja Raja (tegevjuht) 

 

Päevakord: 

1. 19.10.2020-30.10.2020 taotlusvooru Meede 1 hindamistulemuste kinnitamine 

2. 19.10.2020-30.10.2020 taotlusvooru Meede 3 hindamistulemuste kinnitamine 

3. Hindamiskomisjoni liikmete tasu  kinnitamine 

4. Muud teemad: 

Üldkoosoleku kokkukutsumine, audiitori määramine 

Hindamiskomisjoni esimehele tasu maksmine 

Liikmemaksu võlglased 

Toila vallavalitsuse pöördumise läbivaatamine 

Juhatuse töökord 

 

1. 19.10.2020-30.10.2020 taotlusvooru Meede 1 hindamistulemuste kinnitamine 

21. detsembril 2020 toimunud juhatuse koosolekul jäi kinnitamata üks lävendi ületanud projekt, mille 

osas tehti täiendav järelepärimine Eesti Maksu- ja Tolliametile (EMTA). EMTAst on laekunud vastus, 

mille kohaselt asutus ei arvuta ettevõtete keskmist töötajate arvu täistööajale taandatuna. 

ETTEPANEK: esitada PRIAle rahastamiseks Del Group OÜ projekt „Sünkroontõlketehnika soetamine 

ja täiskomplektteenuse väljaarendamine Ida-Virumaal“ toetussummas 2247 eurot. 

Hääletamine: poolt 4 juhatuse liiget, vastu 1 juhatuse liige. 

OTSUSTATI: esitada PRIAle rahastamiseks Del Group OÜ projekt „Sünkroontõlketehnika soetamine 

ja täiskomplektteenuse väljaarendamine Ida-Virumaal“ toetussummas 2247 eurot. 

 



 

 

 

2. 19.10.2020-30.10.2020 taotlusvooru Meede 3, koostöö ja ühistegevuse arendamine, 

hindamistulemuste kinnitamine 

21. detsembril 2020 toimunud juhatuse koosolekul võttis juhatus vastu otsuse: mitte kinnitada M3 

hindamistulemusi, sest juhatuse hinnangul on M3 projektitaotlusi hinnanud hindajad (Pille Sööt ja Lauri 

Jalonen), kes on ühe meetmesse esitatud projektiga seotud. Seoses sellega tagastada M3 

projektitaotlused hindamiskomisjonile juhatusele uue projektide kinnitamise ettepaneku tegemiseks.   

Meede 3 hindamiskomisjon kogunes 5. jaanuaril, et kinnitada uued tulemused kahe seotud hindaja 

hindeid arvestamata ning edastas uued tulemused juhatusele. 

Kokku on meetmes jagada 36 000 eurot. Lävendi ületanud taotluseid on kaks, kogusummas 37 749,40 

eurot. 

Jr

k 

nr 

Taotleja Projekti nimi Abikõlblik maksumus Toetuse summa 

1 Jõhvi vallavalitsus Noorte seas tehnikahuvi ja 

lennunduse 

populariseerimine 

27 777,80 25 000,00 

2 Ida-Virumaa 

Omavalitsuste Liit 

Kirderanniku geo- ja 

tööstusturismi 

programmide arendamine 

14 166,00 12 749,40 

 

ETTEPANEK: esitada PRIAle rahastamiseks Jõhvi vallavalitsuse projekt „Noorte seas tehnikahuvi ja 

lennunduse populariseerimine“ toetussummas 25 000 eurot. 

Hääletamine: poolt 4 juhatuse liige, vastu 1 juhatuse liige. 

OTSUSTATI: esitada PRIAle rahastamiseks Jõhvi vallavalitsuse projekt „Noorte seas tehnikahuvi ja 

lennunduse populariseerimine“ toetussummas 25 000 eurot. 

 

OTSUSE PROJEKT 1: esitada PRIAle rahastamiseks Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu  projekt 

„Kirderanniku geo- ja tööstusturismi programmide arendamine“ küsitud toetussummaga 12 749,40 

vähendatud toetussummas 11 000 eurot, tingimusel, et taotleja on toetuse vähendamise ettepanekuga 

nõus. Toetuse vähendamise ettepanek on seotud eelarveliste vahendite puudumisega suurema 

toetuse määramiseks. 

Hääletamine: poolt 1 juhatuse liige. 

OTSUSE PROJEKT 2: esitada PRIAle rahastamiseks Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu  projekt 

„Kirderanniku geo- ja tööstusturismi programmide arendamine“ küsitud toetussummaga 12 749,40 

vähendatud toetussummas 4781 eurot, tingimusel, 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 Ida-Virumaa 



 

 

omavalitsused ning lähtuvalt KIKO strateegiast toetatakse projekti proportsionaalselt 3 omavalitsuse 

kohta.  

Hääletamine: poolt 3 juhatuse liiget. 

OTSUSE PROJEKT 3: mitte esitada PRIAle rahastamiseks Ida-Viru Omavalitsuse Liidu projekti. 

Hääletamine: poolt 1 juhatuse liige. 

OTSUSTATI: esitada PRIAle rahastamiseks Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu  projekt „Kirderanniku 

geo- ja tööstusturismi programmide arendamine“ küsitud toetussummaga 12 749,40 vähendatud 

toetussummas 4781 eurot, tingimusel, 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 Ida-Virumaa omavalitsused ning 

seetõttu antakse vastavalt KIKO strateegiale toetust proportsionaalselt 3 omavalitsuse kohta.  

Margus Paalo eriarvamus päevakorrapunktide 1 ja 2 otsuste juurde, miks ei saa kinnitada 

hindamistulemusi: Sirle Sommer-Kalda ja Pille Sööt ei ole kinnitatud üldkoosoleku otsusega 

hindamiskomisjoni liikmeteks, kuna olid praegu kehtiva hindamiskomisjoni liikmete nimetamise ajal 

juhatuse liikmed (üldkoosoleku protokoll 3-2018 20.09.2018). 

 

Väljavõte PRIA juristi seisukohast kahe hindaja seotuse kohta meetme 3 hindamisel hindamiskomisjoni 

esimehele:  

/---/ Ühest küljest on hindamiskomisjoni koosseisule kehtestatud teatud piirangud vastavalt sellele, 

millist organisatsiooni hindaja esindab (eelkõige seoses KOViga), kuid hindeid annab ta siiski vastavalt 

isiklikule kogemusele ja veendumusele, mitte ei lähtu eelnevalt organisatsiooni poolt tehtud otsusest. 

Seega ei saa lugeda, et hindaja esindab otseselt oma organisatsiooni arvamust, kuigi määruses on 

eeldatud, et vähemalt mingil määral esindab KOViga seotud hindaja avalikku võimu.  

Kui hindaja on isiklikult või tööalaselt projektiga seotud (ka selle algidee või väljatöötamisega), siis tema 

erapooletus hindamisel on tõsise kahtluse all ning ta peaks ennast HMS § 10 lg 1 p 4 alusel taandama. 

Isegi kui IVEKi esindajate antud hindepunktid olid sarnased kõigi teiste hindajate punktidega, nii et võiks 

järeldada, et hindajad olid erapooletud, siis hindamise protsess peab ka näima erapooletu. 

Tuleb välja selgitada, kes isikuliselt IVEKis geopargi arengustrateegiaga tegeles. Kuna IVEK ei ole eriti 

suure töötajaskonnaga organisatsioon, siis teoreetiliselt võis suur osa meeskonnast strateegiasse 

panuse andmisega tegeleda. 

Tundub väheusutav, et tegevjuht kui IVEKi esindaja ei osalenud üldse geopargi arengustrateegia 

väljatöötamisel. Kui teine IVEKi töötaja ei ole mingil moel osalenud geopargi teemalistes aruteludes, 

siis peaks ta eelkõige ise hindama, kas suudab geopargi projektide osas objektiivseks jääda. 

2. Kui hindamise töökord võimaldab ühe või kahe hindaja antud punktid välja jätta, ilma et rikutaks 

minimaalse hindajate arvu nõuet, siis saab rakendada seda lahendust. Kui pärast taandamist jääb 

hindajate arv alla nõutava, tuleb kaasata hindamisse asendusliikmed./---/ 

  



 

 

 

3. Hindamiskomisjoni liikmete tasu kinnitamine 

ETTEPANEK: Maksta hindajatele hindamise eest tasu ja kinnitada 2020.  aastal hindajate tasuks ühe 

projekti eest 10 eurot (bruto). Kokku oli aasta jooksul  281 hindamist, st 2810 eurot + maksud. 

Hääletamine: 5 juhatuse liiget poolt. 

OTSUSTATI: Maksta hindajatele tasu ja kinnitada hindamiskomisjoni liikmete tasu vastavalt 

ettepanekule (10 eurot brutotasu projekti eest). 

ETTEPANEK: maksta tasud välja 2020. aastal projekte hinnanud hindajatele, sh 19.10.2020-

30.10.2020 taotlusvooru Meede 3 hindamiskomisjonist seotuse tõttu taandatud kahele hindajale. 

Hääletamine: poolt 3 juhatuse liiget, vastu 2 juhatuse liiget. 

OTSUSTATI: maksta tasud välja 2020. aastal projekte hinnanud hindajatele, sh 19.10.2020-

30.10.2020 taotlusvooru Meede 3 hindamiskomisjonist seotuse tõttu taandatud kahele hindajale, kuna 

taandamisest hoolimata on töö teostatud.  

 

4. Muud teemad 

 
Üldkoosoleku kokku kutsumine, audiitori määramine 

2018. aasta jaanuaris on määratud audiitor kolmeks aastaks (2018-2020), mis tähendab, et sel aastal 

peab üldkoosolek järgnevaks perioodiks määrama audiitori. 

OTSUSTATI: korraldada liikmete üldkoosolek otsuse vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata 

(elektroonilisel kujul) 26. jaanuaril 2021. Üldkoosoleku päevakorras on audiitori määramine. 

Hääletamine: poolt 5 juhatuse liiget. 

 

Hindamiskomisjoni esimehele tasu maksmine 

Juhatus juhib hindamiskomisjoni esimehe tähelepanu sellele, et vastavalt KIKO hindamise töökorrale 

arvestab hindamiskomisjoni esimees meetme hindamiskomisjoni kokkukutsumisel, et komisjoni liige ja 

projektitaotluse esitanud isik ei ole haldusmenetluse seaduse § 10 lõike 1 tähenduses seotud isikud 

ning nimetatud seotuse olemasolu korral taandab meetme hindamiskomisjoni liige end hindamiselt.  

OTSUSTATI: maksta välja Tarmo Kütile töötasu vastavalt 25.08.2020 üldkoosoleku otsusele pärast 

seda, kui 19.10.2020-30.10.2020 taotlusvooru tulemused on PRIAle esitatud. 

Hääletamine: poolt 5 juhatuse liiget. 

 

 

Liikmemaksu võlglased 

 

Vastavalt KIKO põhikirja punktile 22.3 võib juhatus liikme ühingust välja arvata kui liige  ei ole 

majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu ega taotlenud tasumistähtaja pikendamist. 

Käesoleva hetke seisuga on 2020. aasta liikmemaks tasumata 6 liikmel (sh ühel liikmel ka 2019. aasta 

liikmemaks). 

 

 

 



 

 

 

OTSUSTATI: tegevjuht annab võlglastele e-kirja teel viimase tähtaja võlgnevuse tasumiseks. 

Liikmemaksu mittetasumise korral võtab juhatus päevakorda võlgnevuse sissenõudmise ning võlgnike 

väljaheitmise MTÜ-st oma järgmisel juhatuse koosolekul. 

 

Hääletamine: poolt 5 juhatuse liiget. 

 
 
Toila vallavalitsuse pöördumise läbivaatamine 
 

Lepiti kokku, et tegevjuht koostab pöördumisele vastuse ja esitab juhatusele enne saatmist 

tutvumiseks. 

 

Juhatuse töökord 

Lepiti kokku, et järgmiseks juhatuse koosolekuks töötavad juhatuse liikmed juhatuse töökorra läbi ning 

esitavad vajadusel muudatusettepanekud, et järgmisel koosolekul saaks juhatus töökorda vajadusel 

muudatused sisse viia.  

 

 

 

 

Koosoleku juhataja: Tiit Salvan Protokollija: Maarja Raja 


