
 

 

 

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu 

KOKKU KUTSUMATA JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 7-2021 

  

01.06.2021 kell 16:00-17:30 Google Meet keskkonnas 

 

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. Ralf Burk (EMTAK 94992) 

7. tegevjuht Maarja Raja 

 

Päevakord: 

1. Uue strateegia meetme ettepanekute läbivaatamine 

2. Muud teemad 

Koostööprojekti „Viru LEADER võrgustiku tugevdamine“ õppereis Montenegrosse  

 

1. Uue strateegia meetme ettepanekute läbivaatamine 

24. mail 2021 toimunud juhatuse koosolekul otsustati saata liikmetele ülevaatamiseks kokku pandud 

COVID-19 meetme tingimused ja anda tähtaeg ettepanekute tegemiseks. Ettepanekute tegemise 

tähtaeg oli 1. juunil 2021 kell 10:00. Liikmetelt laekus kaks ettepanekut.  

Juhatus arutles tehtud ettepanekute üle. Üks ettepanek tehti toetatava tegevuse lisamise kohta, mis on 

meetmelehes juba olemas. Teine ettepanek tehti piirmäära tõstmise kohta. Ettepanek ei sisalda 

muudetavat piirmäära suurust ega põhjendust muutmise vajaduse kohta, mistõttu ei ole võimalik 

meetme muudatuse sisseviimiseks antud ettepanekut kaalutleda. 

Tegevjuht andis ülevaate strateegia muudatustest. Arutelu ja täiendused. 

Maaeluministeeriumist on laekunud eelarve suurendamise käskkiri seoses üleminekuperioodiga. 

Sellest lähtuvalt esitas tegevjuht rakenduskava muutmise ettepaneku, et sügisel saaks avada voorud 

nii üleminekuperioodi vahendite kui ka taasterahastu vahendite jagamiseks.  

Ettepanek on esitada üldkoosolekule kinnitamiseks strateegia ja rakenduskava muudatused. 

Hääletus: 5 juhatuse liiget poolt. 
 
OTSUSTATI: Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks strateegia ja rakenduskava muudatused vastavalt 

protokolli lisadele 1 ja 2. 



 

 

 
2. Muud teemad 

Koostööprojekti „Viru LEADER võrgustiku tugevdamine“ õppereis Montenegrosse  

27.08.2020 toimunud juhatuse koosolekul otsustati lähetada Montenegro õppereisile 05.10.-

12.10.2020 Maarja Raja, Tiit Salvan ja Aare Rebban. Seoses koroonapandeemiaga lükkus õppereis 

edasi ja toimub 03.06.2021-10.06.2021. Kuna Tiit Salvanile uus õppereisi toimumise aeg ei sobi, siis 

on ettepanek lähetada Montenegro õppereisile lisaks Aare Rebbanile ja Maarja Rajale loosi teel valitud 

osaleja Margus Paalo.  

Hääletus: poolt 5 juhatuse liiget 

OTSUSTATI: Lähetada Montenegro õppereisile 03.06.2021-10.06.2021 Tiit Salvani asemel Margus 

Paalo. Päevarahade summa kinnitada ja maksta välja pärast lähetusest tulekut. 

 

 

 

Protokollija: Maarja Raja Koosoleku juhataja: Tiit Salvan 


