
 

 

 

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 8-2021 

  

21.06.2021 kell 15.00 Jõhvis, Rakvere 27 

 

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:  

1. Margus Paalo (EMTAK 93299)  

2. Aare Rebban (EMTAK 93121)  

3. Tiit Salvan (EMTAK 81301)  

4. Ralf Burk (EMTAK 94992) 

5. Kaido Seppar (EMTAK 55205) 

6. tegevjuht Maarja Raja 

 

Päevakord: 

1. 12.04.2021-22.04.2021 taotlusvooru hindamistulemuste kinnitamine 

 

 

1. 12.04.2021-22.04.2021 taotlusvooru hindamistulemuste kinnitamine 

 

Hindamiskomisjon on lõpetanud töö ning teinud juhatusele ettepaneku kinnitada järgnevad 8 

projektitoetuse taotlust ning esitada need rahastamiseks PRIAle:  

Jrk nr Taotleja Projekti nimi Abikõlblik 

maksumus 

Toetuse 

summa 

1 OÜ Blueray „VR Toila 1938“ edasiarendus ja 

Kirderanniku Koostöökogu piirkonna 

XR lahenduste ettevalmistamine 

73 729,00 44 237,40 

2 OÜ Jõhvi Bowling Jõhvi Bowlingu bowlinguradade 

uuendamine 

10 700,00 6 420,00 

3 Woogs OÜ Kütteseadme soetamine 2 061,00 1 236,60 

4 Osaühing Anita Tuur Köögiseadmete soetamine ja ettevõte 

kompetentsi tõstmine 

4 382,79 2 629,67 

5 OÜ Leiva Kodu Koduköögi seadmete soetamine 1 721,50 1 032,9 



 

 

6 Seart Production OÜ Seart Production OÜ arendamiseks 

vajalike kitsaskohtade leevendamine 

34 934,00 20 960,40 

7 AS Voka Masin Tõstevõimekuse parendamine 62 980,00 12 596,00 

8 Foor Jõhvi OÜ Foor Jõhvi hostel Nele tubadesse 

kööginurkade ja üldkasutatava köögi 

sisustamine Jõhvis Kaare 11 

7 471,95 4 483,17 

   Toetuse 

summa kokku: 

93 596,14 

 

Hindamiskomisjoni soovil täpsustas juhatus enne hindamistulemuste kinnitamist Seart Production OÜ 

töötajate arvu, kuna 2020. aasta majandusaasta aruande põhjal oli ettevõttes 2020. aastal 9 töötajat 

keskmisele tööajale taandatuna. Infosüsteem Teatmik (www.teatmik.ee) andmetest nähtub, et Seart 

Production OÜ-l oli 2020. aasta I, II ja III kvartalis tööl 14 inimest ning IV kvartalis 18 inimest. Ettevõttelt 

paluti selgitust ning ettevõtja kinnitas, et kuna enamus töötajaid on tööl 0,5 ja 0,25 kohaga, siis oli 2020. 

aastal arvestuslikult keskmine täistööajale taandatud töötajate arv 9. 

Hindamiskomisjoni tähelepanekutele tuginedes palus juhatus Voka Masin AS-ilt enne 

hindamistulemuste kinnitamist kinnitust, et Voka Masin AS-i poolt esitatud projektitoetuse taotluse MTÜ 

Kirderanniku Koostöökogu poolt kinnitamise korral kohustutakse võimaldama tegevusgrupi 

esindajatele juurdepääsu kinnisasjale, kontrollimaks toetuse sihipärast ja tähtaegset kasutamist, sh 

kohustute väljastama tegevusgrupi nõudmisel igakülgset infot, dokumente ja fotomaterjali, mis 

tõendavad investeeringu tegemist.  

Maaeluministri määruse „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 27 lg 4 kohaselt 

võib taotleja kulutusi teha alates kohaliku tegevusgrupi poolt projektitaotluse PRIA e-teenuse 

keskkonnas kinnitamise päevale järgneval päevast, mis tähendab. Sellest hetkest peaks tegevusgrupil 

olema võimalik kontrollida toetuse sihipärast kasutamist. Voka Masin AS esitas kinnituse, et võimaldab 

teostada kontrolli, kuid alles alates PRIA poolt toetusotsuse saamisest. 

Juhatus võttis selgitused teadmiseks. 

 

Hääletus: 5 juhatuse liiget poolt. 

 

OTSUSTATI: kinnitada paremusjärjestus ja esitada PRIA-le rahastamiseks eeltoodud 8 projektitoetuse 

taotlust. 

  

http://www.teatmik.ee/


 

 

Hindamise tulemusel ei ületanud nõutud lävendit 6 projektitoetuse taotlust. Hindamiskomisjon teeb 

juhatusele ettepaneku jätta kinnitamata ning PRIAle rahastamiseks esitamata järgmised projektitoetuse 

avaldused, kuna taotlusele antud hindepunktid ei ületanud vajalikku lävendit: 

 

Jrk nr Taotleja Projekti nimi Põhjendus 

1 Alo Haljand Teraviljakuivati MEPU ahju ja 

seadmete ostmine 

Kriteerium 1 „Seos KIKO strateegia 

eesmärkidega“, jäi alla 60% lävendi. 

Vajalik 6 punkti, hindamistulemuste 

järgne tulemus 5,91 ehk 59,1%.  

2 OÜ Sirelpuu Agri Põllumajandusliku haagise ostmine Kriteerium 1 „Seos KIKO strateegia 

eesmärkidega“, jäi alla 60% lävendi. 

Vajalik 6 punkti, hindamistulemuste 

järgne tulemus 5,46 ehk 54,6%. 

3 Del Group OÜ Del Group OÜ konkurentsivõime 

tõstmine läbi teenuste 

mitmekesistamise ja kvaliteedi 

parendamise 

Kriteerium 1 „Seos KIKO strateegia 

eesmärkidega“, jäi alla 60% lävendi. 

Vajalik 6 punkti, hindamistulemuste 

järgne tulemus 4,46 ehk 44,6% 

4 OÜ Valaste 

Puhkeküla 

Valaste puhkeküla seadmete 

uuendamine 

Kriteerium 1 „Seos KIKO strateegia 

eesmärkidega“ ja  kriteerium 5 „Projekti 

ettevalmistuse kvaliteet“ jäid alla 60% 

lävendi. Vajalik 6 punkti, 

hindamistulemuste järgne tulemus 

vastavalt 4,55 ehk 45,5%, 5,55 ehk 

55,5% ja 5,64 ehk 56,4%.  

5 Rein Peep FIE Rein Peep seadme soetamine Kriteerium 1 „Seos KIKO strateegia 

eesmärkidega“, kriteerium 5 „Projekti 

ettevalmistuse kvaliteet“  ja kriteerium 6 

„Projekti teostatavus“ jäid alla 60% 

lävendi. Vajalik 6 punkti, 

hindamistulemuste järgne tulemus 

vastavalt 4,55 ehk 45,5%, 5,91 ehk 

59,1% ja 5,91 ehk 59,1%. Samuti jäi 

keskmine hinde kriteerium 5 ületamata, 

hindamistulemus 4,93. 

6 Woogs OÜ Laste mängutoa inventari hankimine Kriteerium 1 „Seos KIKO strateegia 

eesmärkidega“, kriteerium 5 „Projekti 

ettevalmistuse kvaliteet“  ja kriteerium 6 

„Projekti teostatavus“ jäid alla 60% 

lävendi. Vajalik 6 punkti, 

hindamistulemuste järgne tulemus 

vastavalt 5,00 ehk 50%, 4,64 ehk 

46,4% ja 5,19 ehk 51,9%. Samuti jäi 



 

 

keskmine hinde kriteerium 5 ületamata, 

hindamistulemus 4,72. 

 

Juhatus kaalus hindamistulemuste tühistamist, kuna üks hindaja on perekondlikes suhetes ühe 

projektitoetuse (Woogs OÜ) taotlejaga üürilepingu allkirjastanud isikuga. Kirderanniku Koostöökogu 

hindamiskomisjoni liikmed peavad enne hindamise algust allkirjastama deklaratsiooni, milles 

kinnitavad, et on teadlikud, et peavad taandama end meetme hindamiselt ka juhul, kui muud asjaolud 

võivad tekitada kahtlusi tema erapooletuses.  

 

Juhatus on seisukohal, et hindaja oleks pidanud nimetatud seosest juhatust teavitama, kuna vähemalt 

kaudselt saab üürilepingu allkirjastajat, kelleks on asutuse, kus toetuse abil planeeritavat uut teenust 

pakkuma hakataks, juht, pidada projektitoetuse taotluse tulemustest huvitatud isikuks.  

 

Juhatus küsis hinnangut ka PRIA juriidiliselt osakonnalt ning otsustas siiski hindamistulemused 

kinnitada. Küll aga juhib juhatus nii hindaja kui ka hindamiskomisjoni esimehe tähelepanu sellele, et 

taoliste seoste esinemisest tuleks edaspidi teavitada (seoste esinemisel tuleb hindajal teha 

enesetaandus või taandada hindaja hindamiskomisjoni esimehe nõudmisel). 

 

 

Hääletus: 5 juhatuse liiget poolt. 

 

OTSUSTATI: mitte esitada PRIAle rahastamiseks eeltoodud 6 projektitoetuse taotlust, mis ei ületanud 

nõutud lävendit. 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollija: Maarja Raja Koosoleku juhataja: Tiit Salvan 


