
 
 

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu 

KOKKU KUTSUMATA JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 4-2022 

  

23.02.2022 Jõhvis, e-posti teel 

 

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:   

1. Tiit Salvan (EMTAK 81301)  

2. Kalle Kekki (EMTAK 68201) 

3. Aare Rebban (EMTAK 93121) 

4. Ülari Vent (EMTAK 01111) 

5. Erelin Zirk (EMTAK 20411) 

tegevjuht Riin Luus 

 

Päevakord: 

1. Kirderanniku Koostöökogu liikmelisus; 

2. Seisukoha kujundamine seoses projekti „Noorte seas tehnikahuvi 

populariseerimine“ muudatustaotlusega; 

3. Strateegia koostamise taotluse ülevaatamine ja kinnitamine. 

 
 

1. Kirderanniku Koostöökogu liikmelisus 
 
Liikmelisusest väljaastumise avaldus 
 
DMKM OÜ on esitanud avalduse liikmelisuse lõpetamiseks 31. detsembrist 2021. 

 
Ettepanek on arvata DMKM OÜ Kirderanniku Koostöökogust välja alates 31. 

detsembrist 2021. 
 
Hääletus: 5 juhatuse liiget poolt. 
 
OTSUSTATI: arvata välja Kirderanniku Koostöökogust DMKM OÜ alates 31. 
detsembrist 2021. 
 
 
 
 



 
2. Seisukoha kujundamine seoses projektiga „Noorte seas tehnikahuvi ja 

lennunduse populariseerimine“ muudatustaotlusega. 
 

Kirderanniku Koostöökogule on laekunud seoses projektiga „Noorte seas tehnikahuvi 

ja lennunduse populariseerimine“ muudatusavaldus. Seoses viimase koolituse 

väheldase huviga on tulnud ettepanek asendada kevadine kahepäevane loengusari 

ja kasutada olemasolevat raha Jõhvi lennupäev 2022 korraldamiseks. Ürituse 

toimumise aeg 23.06.22. Ürituseks on andnud toetuse ka IVEK summas 3000 eurot.  

Projekti muudatustaotlusest ei selgu, kuidas olemasolevat ressurssi lennunduspäeval 

planeeritakse kasutada ja millega konkreetselt asendatakse kahepäevane 

loengutesari. Samuti ei selgu, millist osa finantseerib IVEK. Taotluselt on puudu 

konkreetne ettepanek tähtaegade pikendamise osas.  

Ettepanek küsida täiendavat informatsiooni seoses muudatusettepanekuga. Juhatus 

leiab, et muudatusettepanek vajab veelkord üle vaatamist kui on saadud täiendavad 

andmed projekti elluviimise osas. 

Hääletus: 5 juhatuse liiget poolt. 
 
OTSUSTATI: Tegevjuht saadab projektijuhile täiendavad küsimused tegevuse 
muudatuste kohta ning täpsustab konkreetse muudatusettepaneku ajakava ja 
sisu. Muudatusettepanek vaadatakse veelkord üle, kui on olemas rohkem 
informatsiooni. 
 
 

3. Strateegia koostamise taotluse ülevaatamine ja kinnitamine 
 

PRIA avab“ LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus“ 

meetme taotlusvooru 15. märtsil 2022.  

Kirderanniku Koostöökogu vaatab üle taotluse ja strateegia ettevalmistamise 

tegevuskava, milles on välja toodud kavandatavad tegevused koos kirjeldusega ning 

tegevuste elluviimise eelarve ja esialgne ajakava. 

Ettepanek kinnitada strateegia koostamise taotlus ja tegevuskava. 
 
Hääletus: 5 juhatuse liiget poolt. 
 
OTSUSTATI: kinnitati strateegia koostamise taotlus ja tegevuskava. 

 
 
 
 
 
Protokollija: Riin Luus     Koosoleku juhataja: Tiit Salvan 


