
 

 

 

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 18-2020 

  

21. detsembril 2020, Jõhvis  

Algus kell 16:00, lõpp kell 17:30 

 

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:  

1. Ralf Burk (EMTAK 94992)  

2. Kalle Kekki (EMTAK 68201)  

3. Margus Paalo (EMTAK 93299)  

4. Aare Rebban (EMTAK 93121)  

5. Tiit Salvan (EMTAK 81301)  

6. Kaido Seppar (EMTAK 55205)  

  

Kutsutud:  

Maarja Raja, tegevjuht 

 

 

PÄEVAKORD:  

1. 19.10.2020-30.10.2020 taotlusvooru hindamistulemuste kinnitamine 

2. Muud teemad: 

KIKO liikme pöördumise läbivaatamine 

 

 

1. 19.10.2020-30.10.2020 taotlusvooru hindamistulemuste kinnitamine 

 1.1 Meede 1, ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine 

OTSUSTATI: esitada PRIAle rahastamiseks järgmised projektitoetuse avaldused: 

 

Jrk nr Taotleja Projekti nimi Abikõlblik 

maksumus 

Toetuse 

summa 

1 Katevara Katusetööd 

OÜ 

Plekitööde kantpingi ja giljotiini 

soetamine 

64 081,00 38 448,60 



 

 

3 Signai OÜ Toila Pargi Kohviku ja väliüritusteks 

seadmete ja inventari soetamine 

3 539,50 2 123,70 

4 Arro talu OÜ Randaali ROLMAKO U693 soetamine 10 360,00 6 216,00 

5 OÜ Artesti Halumasina ja tõste etteandelaua koos 

etteandekonveieriga soetamine 

8 500,00 5 100,00 

 

Hääletamine: poolt 5 juhatuse liiget, vastu 1 juhatuse liige. 

Margus Paalo eriarvamus, miks ei saa kinnitada hindamistulemusi: Sirle Sommer-Kalda ja Pille Sööt ei 

ole kinnitatud üldkoosoleku otsusega hindamiskomisjoni liikmeks, kuna olid praegu kehtiva 

hindamiskomisjoni liikmete nimetamise ajal juhatuse liikmed (üldkoosoleku protokoll 3-2018 

20.09.2018). 

 

OTSUSTATI: mitte esitada PRIAle rahastamiseks järgmisi projektitoetuse avaldusi, seoses vajaliku 

lävendi mitteületamisega: 

Jrk 

nr 

Taotleja Projekti nimi Abikõlblik 

maksumus 

Toetuse 

summa 

Põhjendus 

1 Seart 

Production OÜ 

Seart Production OÜ 

arendamiseks 

vajalike 

kitsaskohtade 

leevendamine 

31 899,00 19 139,40 Kriteerium 5 „Ettevalmistuse 

kvaliteet“ jäi alla 60% lävendi. 

Vajalik 6 punkti, 

hindamistulemuste järgne 

tulemus 5,89 punkti, so 

58,9%. 

 

2 FIE Rein Peep Ettevõttele 

ekskavaatori 

soetamine 

59 990,00 17 997,00 Kriteerium 1 „Strateegia“ ja 

kriteerium 5 „Ettevalmistuse 

kvaliteet“ jäid alla 60% 

lävendi. Vajalik 6 punkti, 

hindamistulemuste järgne 

tulemus vastavalt 5,12 ja 

5,23. Samuti jäi keskmine 

hinde kriteerium 5 ületamata, 

hindamistulemus 4,95. 

 

 

Hääletamine: poolt 5 juhatuse liiget, vastu 1 juhatuse liige. 

Margus Paalo eriarvamus, miks ei saa kinnitada hindamistulemusi: Sirle Sommer-Kalda ja Pille Sööt ei 

ole kinnitatud üldkoosoleku otsusega hindamiskomisjoni liikmeks, kuna olid praegu kehtiva 

hindamiskomisjoni liikmete nimetamise ajal juhatuse liikmed (üldkoosoleku protokoll 3-2018 

20.09.2018). 

 

  



 

 

 

Meede 3, koostöö ja ühistegevuse arendamine 

OTSUSTATI: 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. 

Hääletamine: poolt 5 juhatuse liiget, vastu 1 juhatuse liige. 

Margus Paalo eriarvamus, miks ei saa kinnitada hindamistulemusi: Sirle Sommer-Kalda ja Pille Sööt ei 

ole kinnitatud üldkoosoleku otsusega hindamiskomisjoni liikmeks, kuna olid praegu kehtiva 

hindamiskomisjoni liikmete nimetamise ajal juhatuse liikmed (üldkoosoleku protokoll 3-2018 

20.09.2018). 

 

2. Muud teemad 

KIKO liikme pöördumise läbivaatamine 

Green Souplin OÜ esindaja Erelin Zirk juhib kirjas tähelepanu, mille kohaselt: 

1. esitas tegevjuhile ja hindamiskomisjoni esimehele hindamise alguses märkuse, et Meetmesse 3 Ida-

Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) esitatud projektiga on seotud Pille Sööt ja Lauri Jalonen, tuginedes 

IVOL kodulehe informatsioonile.  

Juhatus, arutanud seda küsimust, leidis, et tähelepanek on asjakohane ning on eelnevalt sellega 

arvestanud käesolevas protokollis 18-2020 Meede 3 hindamistulemuste kinnitamist puudutava otsuse 

tegemisel;  

2. taotleja Del Group OÜ on vahetanud pärast projektitoetuse taotluse esitamist oma taotluses töötajate 

arvu (ühtlasi muutnud 2019. aasta majandusaasta aruannet). Töötajate arv on oluline kriteerium 

määratlemaks, kas ettevõte on taotlejana mikro- või väikeettevõtja (toetuse määr 20% või 60%). 

Juhatus arutas antud küsimust. 

OTSUSTATI: Tegevjuhil pöörduda kirjalikult Eesti Maksu- ja Tolliameti poole ja taotleda kirjalikku 

tõendit taotleja 2019. aaasta keskmise töötajate arvu kohta, mille alusel saab otsustada taotleja 

toetusprotsendi.  

Poolt 6 juhatuse liiget vastu ja erapooletuid ei ole. 

Lepiti kokku, et juhatuse esimees vastab märgukirja kirjutanud liikmele juhatuse otsustest. 

 

  

 

 

Koosoleku juhataja: Tiit Salvan Protokollija: Maarja Raja 


