
 

 

 

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 15-2022 

  

10.10.2022 Rakvere 27, Jõhvi 

 

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:  

1. Aare Rebban (EMTAK 93121)  

2. Tiit Salvan (EMTAK 81301)  

3. Ralf Burk (EMTAK 94992) 

4. Kalle Kekki (EMTAK 68201) 

5. Ülari Vent (EMTAK 01111) 

6. Erelin Zirk (EMTAK 20411) 

7. tegevjuht Riin Luus 

 

Päevakord: 

1. Õppereisi korraldamine;  

2. Ühisprojektide ettevalmistamisest; 

3. Sotsiaalfondi rakendamisest uuel strateegiaperioodil. 

 

 

1. Õppereisi korraldamine  

KIKO korraldab "Viru LEADER võrgustiku tugevdamise" projekti raames tegevmeeskonnale õppereisi. 
Elamus Pluss OÜ on koostanud kolm kava, millest osutus kõikidele osalistele ajaliselt sobivaks 
Horvaatia kava perioodil 14.-20.10.22. Tegevjuht annab ülevaate kava sisust ning planeeritavatest 
kohtumistest ja tegevustest. 

1) Ettepanek määrata Horvaatia õppereisil omaosalus 150 eurot juhatuse liikme kohta. 

2) Ettepanek lähetada õppereisile tegevjuht Riin Luus, juhatuse liikmed Erelin Zirk, Aare Rebban, 
Tiit Salvan, Kalle Kekki, Ralf Burk, Ülari Vent. 

Hääletus: 6 juhatuse liiget poolt 

OTSUSTATI: Määrata Horvaatia õppereisil osalemise eest tasu 150 eurot juhatuse liikme kohta. 
Lähetada Horvaatia õppereisile tegevjuht Riin Luus, juhatuse liikmed Erelin Zirk, Aare Rebban, Tiit 
Salvan, Kalle Kekki, Ralf Burk, Ülari Vent. Välislähetuse päevarahad maksta välja töötajale arvestusega 
50 eurot päeva kohta enne lähetusse minekut. 

 
2. Ühisprojektide ettevalmistamisest 

Tegevjuht andis ülevaate ühisprojektide läbirääkimiste hetkesisust. Hetkel on käimas läbirääkimised 
kahe koostööprojekti osas. Esimene projekt „Maastikukunst kui piirkonna mainekujunduse element“ on 
suunatud noortele ja tegemist Pandivere ja Kirderanniku ühisprojektiga, kus juhtpartneriks on PAIK 
MTÜ. Projekti käigus õpitakse märkama ja „lugema“ ruumi ning maastikku kui kohamälu talletajat. 



 

 

Luuakse kunsti olemasolevatest vahenditest ja vormidest ning ühiselt luuakse kodukohta uued 
maamärgid. Projekti käigus arendatakse oskust keskkonda märgata ja loovalt tõlgendada, suunata ja 
toetada üksteist ja tegutseda ühtse meeskonnana. Projekti kohapealseteks estvedajateks on piirkonna 
noortekeskuste töötajad, kes kõik on ka valmis projektis osalema. Projektijuhtidega on saavutatud 
kokkulepped ja valmimas on lõplik eelarve piirkondade lõikes. 

Teise projekti „Rohelised kogukonnad“ eestvedajaks on Kirderanniku Koostöökogu. Energiamajanduse 
valdkonnas on mitmeid teemasid ja erinevad koolitatavate grupid, mistõttu on otsustatud koolitused läbi 
viia gruppide eripära ja huvisid silmas pidades. Läbirääkimiste käigus on koolituskava aidanud kokku 
panna TTÜ avatud ülikool, kes on valmis koolitusi läbi viima, kaasates eriala spetsialiste nii 
organisatsiooni seest kui ka mujalt. Hetkel on nõusolek koostööprojekti partnerluse osas PAIK MTÜga 
ja läbirääkimised käivad ka VIKO MTÜga. Viimased eelkohtumised toimuvad novembri alguses. 
Ettepanek koolituse läbiviijale anda täpsemat sisendit oodatud tulemuseks. Soovitakse saada suuremat 
praktilist väärtust ja vähem üldist teooriat. 

Hääletus: 6 juhatuse liiget poolt 

OTSUSTATI: esitada projekti „Rohelised kogukonnad“ koolitajale täiendavaid ettepanekuid sisu osas. 
Tegevjuht ja juhatuse esimees esitavad antud muudatusettepanekud järgmisel kohtumisel koolitajale. 
 

3. Sotsiaalfondi rakendamisest uuel strateegiaperioodil 

 

Järgmisel strateegia perioodil on võimalik lisaks olemasolevale LEADER rahale kasutada ka Euroopa 

Sotsiaalfondi rahasid. Euroopa Sotsiaalfondi raha kasutamiseks tuleb kirjutada strateegiasse eraldi 

peatükk. Sotsiaalfondi eesmärk on esiteks pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi 

parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine, teiseks inimväärikuse tagamine ning sotsiaalse 

kaasatuse suurendamine. Arutleti Sotsiaalfondi võimalikke kasutuskohti ja koostöövõimalusi KIKO 

piirkonnas. Ettepanek järgmisel starteegiaperioodil lisavõimalusena võtta kasutusele Euroopa 

Sotsiaalfondi vahendid ning käsitleda seda strateegias.  

Hääletus: 6 juhatuse liiget poolt 

OTSUSTATI: Järgmisel strateegia perioodil võetakse kasutusele Euroopa Sotsiaalfondi vahendid ning 
kirjutatakse strateegiasse selle kohta eraldi peatükk. 

 

 

 

 

 

Protokollija: Riin Luus Koosoleku juhataja: Tiit Salvan 


