
 

 

 
Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu 
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 9-2021 

  
18.08.2021 kell 18.00 Toilas 
 
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. Kalle Kekki (EMTAK 68201) 
7. tegevjuht Maarja Raja 
 
Päevakord: 

1. Taotlusvooru väljakuulutamine 
2. Üldkoosoleku korraldamine 
3. Õppereisidele minejate otsustamine 
4. Muud teemad 

 
 

1. Taotlusvooru väljakuulutamine 

Võttes aluseks MTÜ Kirderanniku Koostöökogu 16.06.2021 liikmete üldkoosoleku poolt kinnitatud 
2021. a rakenduskava muudatused on ettepanek avada taotlusvoor projektitoetuse avalduste 
vastuvõtmiseks 11. oktoobrist kuni 22. oktoobrini 2021. Avada meede 1, ettevõtluse arendamine ja 
kompetentsi tõstmine, meede 3, koostöö ja ühistegevuse arendamine ning meede 4, COVID-19 kriisiga 
toimetuleku toetamine ja selle mõjude vähendamine, vabades rakenduskava toetussummades.  

Hääletus: 6 juhatuse liiget poolt.  

OTSUSTATI: Avada taotlusvoor projektitoetuse avalduste vastuvõtmiseks 11. oktoobrist kuni 22. 
oktoobrini 2021. a. Avada meede 1, ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine, meede 3, koostöö 
ja ühistegevuse arendamine ning meede 4, COVID-19 kriisiga toimetuleku toetamine ja selle mõjude 
vähendamine, vabades rakenduskava toetussummades. Projektitaotluste hindamise ja PRIAle 
esitamise tähtaeg on 15.01.2022.  

  



 

 

 

2. Üldkoosoleku korraldamine 
 
Ettepanek on korraldada liikmete üldkoosolek 23. septembril 2021. 
 
Hääletus: 6 juhatuse liiget poolt. 
 
OTSUSTATI: Korraldada 23. septembril 2021 liikmete üldkoosolek. 
 

3. Õppereisidele minejate otsustamine 
 
14.-16. septembril 2021 toimub koostööprojekti „Viru LEADER võrgustiku tugevdamine“ õppereis 
Saaremaale, mis on mõeldud tegevtöötajatele ja juhatuse liikmetele. Igale tegevusgrupile on õppereisil 
4 kohta.  
 
OTSUSTATI: lähetada õppereisile Maarja Raja, Ralf Burk, Aare Rebban ja Tiit Salvan. 
 
6.-12. oktoobril 2021 toimub koostööprojekti „Viru LEADER võrgustiku tugevdamine“ välisõppereis 
Assooridele, mis on mõeldud tegevtöötajatele ja juhatuse liikmetele. KIKOl on õppereisil 3 kohta.  
 
OTSUSTATI: lähetada välisõppereisile Kaido Seppar, Kalle Kekki ja Maarja Raja. Päevarahad maksta 
välja pärast lähetusest tulekut. 
 
10.-11. augustil 2021 toimus Läänemaal Roosta puhkekülas LEADER suveseminar, kus osalesid 
Maarja Raja, Aare Rebban ja Kaido Seppar. Ettepanek on kinnitada tagasiulatuvalt nende lähetamine 
suveseminarile. 
 
Hääletus: kõik juhatuse liikmed poolt. 
 
OTSUSTATI: kinnitada tagasiulatuvalt Maarja Raja, Aare Rebbani ja Kaido Seppari lähetus LEADER 
suveseminarile 10.-11. augustil 2021. 
 
 

4. Muud teemad 
 
12.04.2021-22.04.2021 toimunud taotlusvoorus otsustati toetus määrata Seart Production OÜ-le. 
Projektitoetuse taotlus sisaldas kahte tegevust: kahveltõstuki soetamist ja printeri soetamist.  
PRIA menetluse käigus on selgunud, et ettevõttel on 2021. aastal ületatud VTA piir ning vaba VTA 
piires oleks võimalik soetada ainult üks seadmetest (printer).  
 
PRIA on väidetavalt taotlejale öelnud, et kui tegevusgrupp on nõus, siis võib taotleja oma 
projektitoetuse taotlust muuta ning eemaldada sealt ühe tegevuse (kahveltõstuki soetamise). Seoses 
sellega soovitakse tegevusgrupi seisukohta, kas tegevusgrupp toetab sellise muudatustaotluse 
esitamist. 
 
ELÜPS § 8 ei luba taotluste muutmist või ka osalist tagasivõtmist, v.a kui see on EL õiguse kohaselt 
lubatud. EL õigus lubab taotluse täielikku või osalist tagasivõtmist igal ajal, v.a kui on juba tuvastatud 
puudused taotluses. Ettevõtja peab olema teadlik sellest, millises ulatuses tal on veel õigus saada 
vähetähtsat riigiabi – register ja arvestusalused on avalikud. EL reeglistik ütleb, et taotluse 
tagasivõtmise korral tekib olukord nagu taotlust poleks üldse esitatudki. 
 
ELÜPS § 80 lg 1 ütleb, et maaelu arengu toetuse taotluse rahuldamise otsust võib toetuse saaja 
algatusel muuta üksnes põhjendatud juhul ning tingimustel, et tegevus on olulises osas ellu 



 

 

viidud, saavutatakse tegevuse eesmärgid ja toetuse summa ei suurene. Põhjendatud juhuna 
käsitatakse asjaolu, mida ei olnud võimalik toetuse taotlemisel ette näha.  
 
Kirderanniku Koostöökogu on seisukohal, et asjaolu, et taotletud toetusega ületatakse õigusaktis 
reguleeritud VTA piir, ei saa pidada asjaoluks, mida ei saanud toetuse taotlemisel ette näha. 

  
Samas (11) on öeldud, et maaelu arengu toetuse taotluse rahuldamise otsuse muutmise taotlust ei 
rahuldata, kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimused ei ole täidetud või kui esineb 
vähemalt üks järgmistest asjaoludest: 

1. toetuse saaja või toetatav tegevus ei vasta muudatuse tulemusena vähemalt ühele toetuse 
saamiseks esitatud nõudele; 

2. muudatus on tehtud enne taotluse rahuldamise otsuse muutmist; 
3. muudatus oleks mõjutanud taotluste paremusjärjestust selliselt, et oleks muutunud 

rahuldamisele kuulunud parim taotlus või parimad taotlused. 
 

Kirderanniku Koostöökogu leiab, et käesoleval juhul ei ole taotluse eesmärki pärast muudatuse 
aktsepteerimist võimalik täielikult saavutada, seega ei ole muudatus aktsepteeritav ELÜPS § 80 lõike 
1 alusel. Lisaks on tegemist ka olukorraga, mis mõjutaks suure tõenäosusega taotluste 
paremusjärjestust. Õigusaktidest ei tulene tegevusgrupile kohustust läbi viia muudetud taotluse 
hindamist.  
 
Juhatus on seisukohal, et taotlusvoorus esitatud projekt on üks tervik ning seda ka hinnati tervikuna. 
Juhul, kui võtta projektist välja üks tegevustest (seadmetest), jääb taotluse eesmärk täielikult 
saavutamata ja see mõjutab ka igal juhul konkreetse taotluse kohta tehtud tegevusgrupi 
rahastamisotsust viisil, et muutuksid paremusjärjestuses parimad taotlused. Tegemist oleks ka 
ebavõrdse kohtlemisega teiste taotlejate suhtes, kui ühele taotlejale anda võimalus muuta projekti 
tegevusi pärast rahastamisotsuse tegemist. 
 
Hääletus: 6 juhatuse liiget poolt. 
 
OTSUSTATI: Mitte toetada taotleja Seart Production OÜ muudatustaotluse esitamist, kuna see ei oleks 
kooskõlas ELÜPSiga.  
 
 
 
 
 
Protokollija: Maarja Raja Koosoleku juhataja: Tiit Salvan 


