
 

 

 

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 5-2021 

  

13.05.2021 kell 16:00 Rakvere 27, Jõhvi 

 

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. 12.04.2021-22.04.2021 taotlusvooru hindamisele minevate projektide nimekirja kinnitamine 

2. 12.04.2021-22.04.2021 taotlusvooru hindamiskomisjoni nimekirja kinnitamine 

3. 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine 

4. Strateegia muutmine 

5. Üldkoosoleku korraldamine 

6. Muud teemad 

 

 

1. 12.04.2021-22.04.2021 taotlusvooru hindamisele minevate projektide nimekirja 

kinnitamine 

Tähtajaks esitati e-PRIA keskkonnas 17 LEADER-projektitoetuse avaldust, millest kõigile esitati 

taotluste tehnilise kontrolli käigus järelepärimised ning avati taotluskeskkond muudatustaotluse 

esitamiseks tähtajaga 06.05.2021 kell 17.00. Tähtajaks ei esitanud muudatustaotlust kaks taotlejat, 

kellest üks on nüüdseks esitanud tagasivõtmise avalduse ning üks esitas oma seisukoha e-kirja teel. 

Üks taotleja ei kõrvaldanud muudatustaotlusega kõiki taotluses esinenud puuduseid. 

 
Ettepanek on saata hindamisele 14 projektitoetuse taotlust: 

  



 

 

Jrk 
nr 

Taotleja Projekti nimi 

1 Alo Haljand Teraviljakuivati MEPU ahju ja seadmete ostmine 

2 OÜ Sirelpuu Agri Põllumajandusliku haagise ostmine 

3 Seart Production OÜ Seart Production OÜ arendamiseks vajalike kitsaskohtade 
leevendamine 

4 Jõhvi Bowling OÜ Jõhvi Bowlingu bowlinguradade uuendamine 

5 OÜ Valaste Puhkeküla Valaste puhkeküla seadmete uuendamine 

6 Woogs OÜ Laste mängutoa inventari hankimine 

7 Leiva Kodu OÜ Koduköögi seadmete soetamine 

8 Osaühing Anita Tuur Köögiseadmete soetamine ja ettevõte kompetentsi tõstmine 

9 Rein Peep FIE Rein Peep seadme soetamine 

10 OÜ Blueray „VR Toila 1938“ edasiarendus ja Kirderanniku Koostöökogu 
piirkonna XR lahenduste ettevalmistamine 

11 AS Voka Masin Tõstevõimekuse parendamine 

12 Woogs OÜ Kütteseadme soetamine 

13 Foor Jõhvi OÜ Foor Jõhvi hostel Nele tubadesse kööginurkade ja üldkasutatava 
köögi sisustamine Jõhvis Kaare 11 

14 Del Group OÜ Del Group OÜ konkurentsivõime tõstmine läbi teenuste 
mitmekesistamise ja kvaliteedi parendamise 

 

Ettepanek on mitte saata hindamisele kolm projektitoetuse taotlust: 

Jrk 

nr 

Taotleja  Projekti nimi Põhjendus 

1 ………………… 

…………………….. 

Kontaktivabade kaupade 

väljastuskappide soetamine 

ja paigaldamine 

Puuduvad ühtsetel alustel võrreldavad 

hinnapakkumised. Küsisime 

järelepärimisega ühtsetel alustel 

võrreldavaid hinnapakkumisi, mis 

sisaldaksid samu kuluridasid, koguseid jne. 

Taotleja esitas muudatustaotluse, kuid ei 

esitanud võrreldavaid hinnapakkumisi. Välja 

valitud lahendus koosneb kahest 

eraldiseisvast hinnapakkumisest (ühes 

kapid ja teises lukusüsteem). Esitatud on 

veel kaks kappide hinnapakkumist, mis ei 

ole võrreldavad ei omavahel ega ka 

väljavalitud pakkumisega, kuna sisaldavad 

erinevaid kuluridu, koguseid jne. 

Konsulteerides PRIAga, oli seisukoht, et 

taotleja võib küll hinnapakkumise osadeks 

jagada, kui sellisel juhul oleks taotleja 

pidanud esitama kolm võrreldavat pakkumist 

kappidele ja kolm võrreldavat pakkumist 

lukusüsteemile. 

2 ………Mandula OÜ …………………… niitmis- ja 

lumelükkamise teenuse 

osutamiseks seadmete 

soetamine 

Taotleja ei esitanud antud tähtajaks 

muudatustaotlust nõutud dokumentidega 

ning esitas hiljem taotluse tagasivõtmise 

avalduse.  



 

 

3 ……………………. 

……….. 

Nutiseadmete soetamine 

kontaktivabaks teenuste 

osutamiseks 

Taotleja ei kuulu meetmelehel lubatud 

sihtgruppi. Kirderanniku Koostöökogu 

strateegia Meede 1 meetmelehe tingimuste 

järgi saavad toetust taotleda mikro- ja 

väikeettevõtted, mille alla 

mittetulundusühing ei kuulu. Taotlejale 

saadetud järelepärimine/ärakuulamine ja 

küsitud selgitust. 

 

Hääletus: 6 juhatuse liiget poolt. 

OTSUSTATI: Esitada hindamiskomisjonile hindamiseks 14 eelpool nimetatud projektitoetuse taotlust. 

Mitte esitada hindamiskomisjonile hindamiseks 3 eelpool nimetatud projektitoetuse taotlust ning saata 

taotluse esitajale teade e-kirja teel koos põhjendustega. 

 

2. 12.04.2021-22.04.2021 taotlusvooru hindamiskomisjoni nimekirja kinnitamine 

Kutse osaleda hindamiskomisjoni töös saadeti hindamiskomisjoni esimehe poolt e-posti teel 

07.05.2021 kokku 23 hindamiskomisjoni liikmele.  

Hindamiskomisjoni esimees Tarmo Kütt on teinud MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatusele 

ettepaneku kutsuda kokku MTÜ Kirderanniku Koostöökogu LEADER-projektitoetuse kevad 2021 

taotlusvooru meede 1 hindamiskomisjon 11-liikmelisena (vt protokolli lisa 1) järgmises koosseisus: 

Jrk nr EMTAK Organisatsioon Nimi 

1 20411 Green Souplin OÜ Erelin Zirk 

2 55201 OÜ Cops & Max Ardo Niido 

3 70221 Nutifikaator OÜ Lauri Jalonen 

4 23619 Liisbet Invest OÜ Meelis Tint 

5 94992 SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus Pille Sööt 

6 94992 MTÜ Kohtla & Nõmme Areng Roland Tarum 

7 94992 Vaivara laulu- ja mänguselts Vikerkaar Aare Objartel 

8 94992 Vaivara Sinimägede Sihtasutus Ivika Maidre 

9 01251 FIE Kaie Ilves Kaie Ilves 

10 01501 Mägipõllu talu Sander Sarap 

11 KOV Jõhvi vallavalitsus Rein Luuse 

 

Hääletus: 6 juhatuse liiget poolt 

OTSUSTATI: kinnitada meede 1 hindamiskomisjoni nimekiri eeltoodud koosseisus 11-liikmelisena. 

  



 

 

 

3. 2020. aasta majandusaasta aruande heakskiitmine 

Ettepanek heaks kiita 2020. aasta majandusaasta aruanne koos audiitorotsuse ja PRIA tulude-kulude 

võrdlusega esitada üldkoosolekule kinnitamiseks. Juhtkonna esitiskirja paneb tegevjuht 

allkirjastamiseks üles Digidoc-i pärast majandusaasta aruande allkirjastamist kõigi juhatuse liikmete 

poolt.  

Tegevusgrupi 2020. aasta bilansimaht oli 96 106 eurot ja majandusaasta tegevuse tulem 7 678 eurot. 

Hääletus: 6 juhatuse liiget poolt. 

OTSUSTATI: heaks kiita 2020. aasta majandusaasta aruanne koos audiitorotsuse ja PRIA tulude-

kulude võrdlusega ning esitada aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks. Juhtkonna esitiskirja paneb 

tegevjuht allkirjastamiseks üles Digidoc-i pärast majandusaasta aruande allkirjastamist kõigi juhatuse 

liikmete poolt. 

 

4. Strateegia muutmisest 

Juunis toimuval üldkoosolekul tuleks kinnitada ka strateegia muudatus. Maaeluministeerium on 

saatnud omapoolse juhise strateegia muutmiseks, mille tegevjuht saatis juhatuse liikmetele.  

Muudetud strateegia peab vastama maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 „Kohaliku 

tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 6 ja põllumajandusministri 14. oktoobri 2014. a 

määruse nr 85 „Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse 

saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“ § 7 ja strateegias sisalduvad 

meetmed § 8-le.  

Võttes arvesse asjaolu, et Maaeluministeerium plaanib alustada uue programmiperioodi kohalike 

arengustrateegiate ettevalmistamise meetmega järgmisel aastal, ei ole mõistlik käesoleva 

muudatusega, mille peamine eesmärk on LEADER meetme sujuv rakendamine üleminekuperioodil, 

läbi viia uut hetkeolukorra kirjeldust ega piirkondlike vajaduste, nõrkuste, ohtude ja tugevuste analüüsi. 

Sellest tulenevalt ei ole vajalik läbi viia ka laiapõhjalist kaasamist kogu strateegia muutmise osas, vaid 

võib moodustada erinevaid töörühmi, teha mõttekorjeid või viia juhatuse/üldkoosoleku tasandile ainult 

peamised muudatused, eelkõige lisanduva meetmega seonduv 

Strateegias tuleb muuta minimaalselt järgmist: 

• pikendada strateegia kehtivust minimaalselt kuni 31.12.2022; 

• vaadata üle, kas kehtivad eesmärgid on asjakohased – kuigi kohustust eesmärke ümber 

hinnata ei ole, võib siiski olla vajadus teatud strateegilised suunad ümber hinnata või täiendada. 

Näiteks võivad osad eesmärgid olla ehk ajas muutunud ning on mõistlik need ümber hinnata;  

• muuta rahastamiskava – uuendada planeeritavat rahastamise jaotust meetmete ja aastate 

lõikes, võttes arvesse lisanduvate vahendite osa;  

• korrigeerida meetmete sihttasemed – strateegiate koostamisel planeeritud sihttasemed tuleks 

lisanduva eelarve osas ümber hinnata ning vajadusel korrigeerida ka näitajaid, mida meetmete 

osas kogutakse;  

• uuendada läbivalt strateegias aastaarvud, mis puudutavad tulevasi tegevusi. 

• lisada juurde taastekava vahenditest rakendatav COVID-19 olukorra leevendamiseks suunatud 

meede 

 



 

 

 
Saabunud muudetud strateegiad vaatab läbi Maaeluministeerium, kes kontrollib nõuetele vastavust ja 
teeb strateegia muudatuste kohta heakskiitmise või heakskiitmata jätmise otsuse 30 tööpäeva jooksul 
alates strateegia saamisest. 
 
Ettepanek on, et tegevjuht paneb kokku COVID-19 meetme meetmelehe tingimused ja muud strateegia 
muutmise ettepanekud ning seejärel koguneb juhatus, et need üle vaadata ja vajadusel täiendada. 
Seejärel saadetakse strateegia muudatused liikmetele ettepanekute tegemiseks. 
 
Hääletus: 6 juhatuse liiget poolt. 
 
OTSUSTATI: Tegevjuht paneb kokku COVID-19 meetme tingimused ja muud strateegia muutmise 
ettepanekud ning seejärel koguneb juhatus, et need üle vaadata ja vajadusel täiendada. Seejärel 
saadetakse strateegia muudatused liikmetele ettepanekute tegemiseks. 
 
 

5. Üldkoosoleku korraldamine 
 

Ettepanek on korraldada üldkoosolek majandusaasta aruande kinnitamiseks ning 

strateegia/rakenduskava muudatuse kinnitamiseks. 

Hääletus: 6 juhatuse liiget poolt. 

OTSUSTATI: kutsuda kokku üldkoosolek majandusaasta aruande ja strateegia/rakenduskava 

muudatuste kinnitamiseks juunis 2021. 

 

6. Muud teemad 

Tegevjuht andis ülevaate toimunud tegevustest ja planeeritavatest eelseisvatest üritusest. 

 

 

 

 

Protokollija: Maarja Raja Koosoleku juhataja: Tiit Salvan 


