
 

 

 

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 11-2022 

  

20.06.2022 kell 17.30 kohas Lammas ja Roos  

 

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:  

1. Tiit Salvan (EMTAK 81301)  
2. Kalle Kekki (EMTAK 68201) 
3. Aare Rebban (EMTAK 93121) 
4. Erelin Zirk (EMTAK 20411) 
5. Ülari Vent (EMTAK 01111) 
6. Ralf Burk (EMTAK 94992) 
tegevjuht Riin Luus 

 

Päevakord: 

1. 18.04.2022-28.04.2022 taotlusvooru hindamistulemuste kinnitamine 
1.1 Meede 1 
1.2 Meede 2 
1.3 Meede 3 
1.4 Meede 4 

2. Hindamiskomisjoni esimehele tasu maksmine 
3. Liikmeks sisseastumise avaldus 

 

1. 18.04.2022-28.04.2022 taotlusvooru hindamistulemuste kinnitamine 
 
1.1 Meede 1 

Meede 1 hindamiskomisjon on lõpetanud töö ning teinud juhatusele ettepaneku enne 
paremusjärjestuse kinnitamist arutada hindamiskomisjoni liikme ettepanekut maha arvata Tiido Talu 
projekti lõppsummast vana teraviljakülviku summa. 

Hindamiskomisjon on teinud ettepaneku kinnitada järgnevad 2 projektitoetuse taotlust ning esitada 
need rahastamiseks PRIAle:  

Jrk nr Taotleja Projekti nimi Abikõlblik 

maksumus 

Toetuse 

summa 

1 Woogs OÜ Väikemaja Kuubik soetamine 16 161,72 9 697,03 

2 Tiido Talu Teraviljakülviku soetamine 116 450,00 49 991,98 

 
 



 

 

Hääletus: Ülari Vent taandas end hääletamiselt, kuna on seotud ühe meetmesse esitatud projektiga. 

Ülejäänud 5 juhatuse liiget poolt. 

OTSUSTATI: mitte arvestada ühe hindamiskomisjoni liikme eriarvamust, sest taotlejate võrdse 
kohtlemise tagamiseks tuleb sama põhimõtet rakendada kõigi taotluste hindamisel. Kinnitada 
paremusjärjestus ja esitada PRIA-le rahastamiseks 2 projektitoetuse taotlust muutmata kujul.  

Hindamise tulemusel ei ületanud nõutud lävendit 2 projektitoetuse taotlust. Hindamiskomisjon on teinud 
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 

OÜ Artesti Tasandusniiduk 

Kriteerium 1 „Seos KIKO 
strateegia eesmärkidega“, jäi 
alla 60% lävendi. Vajalik 6 
punkti, hindamistulemuste 
järgne tulemus 5,3 ehk 53%. 

2 

FOOR JÕHVI 

OÜ 

Foor Jõhvi hostel Nele numbritubade ustele 

elektrooniliste lukkude paigaldamine 

Kriteerium 1 „Seos KIKO 

strateegia eesmärkidega“, jäi 

alla 60% lävendi. Vajalik 6 

punkti, hindamistulemuste 

järgne tulemus 5,4 ehk 54%. 

Kriteerium 5 „Projekti 

ettevalmistamise kvaliteet“, jäi 

alla 60% lävendi. Vajalik 6 

punkti, hindamistulemuste 

järgne tulemus 5,2 ehk 52%. 

Kriteerium 6 „Projekti 

teostatavus“, jäi alla 60% 

lävendi. Vajalik 6 punkti, 

hindamistulemuste järgne 

tulemus 5,8 ehk 58%. 

 

Hääletus: Ülari Vent taandas end hääletamiselt, kuna on seotud ühe meetmesse esitatud projektiga. 

Ülejäänud 5 juhatuse liiget poolt. 

OTSUSTATI: mitte esitada PRIAle rahastamiseks eeltoodud 2 projektitoetuse taotlust, mis ei ületanud 
nõutud lävendit.  

  



 

 

 

1.2 Meede 2 

Meede 2 hindamiskomisjon on lõpetanud töö ning teinud juhatusele ettepaneku kinnitada järgnevad 2 
projektitoetuse taotlust ning esitada need rahastamiseks PRIAle:  

Jrk nr Taotleja Projekti nimi Abikõlblik 

maksumus 

Toetuse 

summa 

1 Toila Vallavalitsus Mobiilne noortekeskus 30 960,00 24 997,1 

2 MTÜ Valaste 

Noortelküla 
Kummimattide soetamine 

8 103,46 7 293,11 

 

Hääletus: Kalle Kekki taandas end hääletamiselt, kuna on seotud ühe meetmesse esitatud projektiga. 

Ülejäänud 5 juhatuse liiget poolt. 

OTSUSTATI: kinnitada paremusjärjestus ja esitada PRIA-le rahastamiseks 2 projektitoetuse taotlust. 

Hindamise tulemusel ei ületanud nõutud lävendit 1 projektitoetuse taotlus. Hindamiskomisjon on teinud 
ettepaneku jätta kinnitamata ning mitte esitada PRIAle rahastamiseks 1 projektitoetuse taotlust, kuna 
taotlusele antud hindepunktid ei ületanud vajalikku lävendit:  

Jrk 

nr 

Taotleja Projekti nimi Põhjendus 

1 

AIANDUSÜHISTU 

SILLAMÄE SPUTNIK 
Aiandusühistu mootoriga liugvärav 

Kriteerium 1 „Seos KIKO 

strateegia eesmärkidega“, jäi 

alla 60% lävendi. Vajalik 6 

punkti, hindamistulemuste 

järgne tulemus 5,0 ehk 50%. 

 

Hääletus: Kalle Kekki taandas end hääletamiselt, kuna on seotud ühe meetmesse esitatud projektiga. 

Ülejäänud 5 juhatuse liiget poolt. 

OTSUSTATI: mitte esitada PRIAle rahastamiseks eeltoodud 1 projektitoetuse taotlus, mis ei ületanud 
nõutud lävendit.  

 

1.3 Meede 3 

Meede 3 hindamiskomisjon on lõpetanud töö ning teeb juhatusele ettepaneku jätta kinnitamata ning 
PRIAle rahastamiseks esitamata järgmined projektitoetuse avaldused, kuna taotlusele antud 
hindepunktid ei ületanud vajalikku lävendit: 

 



 

 

Jrk 

nr 

Taotleja Projekti nimi Põhjendus 

1 

MTÜ 

KOCHTEL 
KIKO piirkonna ettevõtlikkuse edendamine 

Kriteerium 5 „Projekti 

ettevalmistamise kvaliteet“, jäi 

alla 60% lävendi. Vajalik 6 

punkti, hindamistulemuste 

järgne tulemus 5,64 ehk 56,4%. 

2 

MTÜ 

REMEMBER  
Kohtla-Nõmme vaimne eluruum 

Kriteerium 5 „Projekti 

ettevalmistamise kvaliteet“, jäi 

alla 60% lävendi. Vajalik 6 

punkti, hindamistulemuste 

järgne tulemus 5,3 ehk 53%. 

Kriteerium 6 „Projekti 

teostatavus“, jäi alla 60% 

lävendi. Vajalik 6 punkti, 

hindamistulemuste järgne 

tulemus 5,6 ehk 56%. 

 

Hääletus: 6 juhatuse liiget poolt. 

OTSUSTATI: mitte esitada PRIAle rahastamiseks eeltoodud 2 projektitoetuse taotlust, mis ei ületanud 

nõutud lävendit. 

 

1.4 Meede 4 

Meede 4 hindamiskomisjon on lõpetanud töö ning teeb juhatusele ettepaneku jätta kinnitamata ning 
PRIAle rahastamiseks esitamata järgmine projektitoetuse avaldus, kuna taotlusele antud hindepunktid 
ei ületanud vajalikku lävendit: 

Jrk 

nr 

Taotleja Projekti nimi Põhjendus 

1 

FOOR JÕHVI 

OÜ 

Liikumisandurite ja fotoelementidega LED-

valgustus 

 

Kriteerium 1 „Seos KIKO 

strateegia eesmärkidega“, jäi 

alla 60% lävendi. Vajalik 6 

punkti, hindamistulemuste 

järgne tulemus 5,8 ehk 58%. 

Kriteerium 5 „Projekti 

ettevalmistamise kvaliteet“, jäi 

alla 60% lävendi. Vajalik 6 

punkti, hindamistulemuste 

järgne tulemus 4,2 ehk 42%. 

 

Hääletus: 6 juhatuse liiget poolt. 



 

 

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

nõutud lävendit 

 

2. Hindamiskomisjoni esimehele tasu maksmine  

Ettepanek on maksta hindamiskomisjoni esimehele välja töötasu vastavalt 25.08.2020 üldkoosoleku 
otsusele pärast seda, kui 18.04.2022-28.04.2022 taotlusvooru tulemused on PRIAle esitatud.  

Hääletus: 6 juhatuse liiget poolt. 

OTSUSTATI: maksta välja hindamiskomisjoni esimehele töötasu vastavalt 25.08.2020 üldkoosoleku 
otsusele pärast seda, kui 18.04.2022-28.04.2022 taotlusvooru tulemused on PRIAle esitatud.  

 

3. Liikmeks sisseastumise avaldus 

Liikmeks astumise avalduse on esitanud Aare Rebban FIE. Soovib saada liikmeks alates 01.08.22 ning 
volitab esindajaks Reve Lambur`i. 

Ettepanek: võtta alates 01.08.22 liikmeks Aare Rebban FIE, keda esindab volitatud isik Reve Lambur. 

Hääletus: Aare Rebban taandas end hääletamiselt, kuna on seotud isik. Ülejäänud 5 juhatuse liiget 
poolt.  

OTSUSTATI: võtta alates 01.08.22 liikmeks avalduse esitanud Aare Rebban FIE, keda esindab 
volitatud isik Reve Lambur. 

 

 

 
 
 
Protokollija: Riin Luus     Koosoleku juhataja: Tiit Salvan 


