
 

MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosolek     

Mereoja kämpingus                        20.06.2022 nr 2 

Algus kell 19.00, lõpp 20.00 

Osalejad: 37 hääleõiguslikku liiget: Viru-Nigula vald, Vinni vald, MTÜ Erra Kultuuriselts, 

MTÜ Kõrtsialuse Küla Selts, MTÜ Lüganuse Küla Selts, MTÜ Maidla Noored, R.K.Riikal OÜ, 

Valdus OÜ, Purtse Mõis OÜ, Nameteks OÜ, Kaupex Arendus OÜ, SKW EESTI OÜ, MTÜ 

Kiviõli Jahimeeste Ühing, Janapa OÜ, MTÜ HooliMe, Pairon OÜ, MTÜ Miila Hiiemäe, Aero 

Grupp OÜ, Mereoja Kämping OÜ, Pagarikoda OÜ, OÜ Cleantech, EVISS OÜ, Fonda Invest 

OÜ, MTÜ Püssi Päevakeskus, MTÜ Rägavere Valla Huviklubi, MTÜ Purtse Jõe 

Arenduskeskus, MTÜ Kalvi Külaselts, MTÜ Aseri Spordiklubi, MTÜ Ojasaare Loodusmatk, 

MTÜ Mõedaku, FIE Kaupo Tihvan Jaagu Talu, OÜ Tertur, Kalwi Kinnisvara OÜ, Aseri 

Tööstuspark OÜ, Maidla Jahimeeste Selts MTÜ, Silva Service OÜ, OÜ Miila Viss.     

Külalised: juhatuse liikme kandidaadid Rauno Võrno ja Arno Paikles 
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1. Koosoleku päevakorra juhataja ja protokollija kinnitamine 

Tegevjuht tegi ettepaneku koosoleku juhatajaks valida Andrea Eiche ning protokollijaks  

Anu Horni. 

Lisa 1. Päevakord 



OTSUS: Kinnitada MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosoleku päevakord. Ühehäälselt 

kinnitati koosoleku juhatajaks Andrea Eiche ja protokollijaks Anu Horn.  

Poolthääli 37 vastu ja erapooletuid 0 

 

2. Tegevusaruanne  

Tegevjuht andis lühiülevaate tegevustest 2021.a.  

1. Jä rjepidev suhtlemine täotlejätegä projektide elluviimise osäs. 

2. Projektieelärve jä ä gi efektiivne käsutämine. 

Kokku 153 projektitäotlust. 105 lo petätud, 37 pooleli, 11 kätkestätud. Menetluses 20 

projektitäotlust kevädvoorust (16.06.2022 seisugä). 

3. Ettevälmistused uueks progrämmperioodiks – kä iväd ärutelud, kuidäs edäsi, et tägädä 

tegevusgrupi jä tkusuutlikkus (ku sitlus liikmetele/täotlejätele). Eelmise perioodi 2015-

2020 sträteegiä tä itmise änälu u s, uue progrämmperioodi 2023-2027 suunäd (meetmed, 

ärendustegevused u le piirkonnä). Ku sitlused, äväseminär, fookusgrupid, änälu u s. 

Ü leminekuäästä 2021-2022 sh sträteegiä muutmine – Meetmete liitmine (M1+M2), 

(M4+M5) lisändus COVID meede.  

4. Virumää Koosto o kogul oli 2021. äästäl u ks täotlusvoor. 01.-07.11.2022 (ävätud meede 

1 jä 3 ning COVID meede). M1 – Mikroettevo tluse jä turismiteenuste ärendämine; M2 – 

COVID meede; M3 – Nutikäte energiälähenduste käsutusele vo tmine.  

5. Ü ldkoosolekuid – 2. Juhätuse koosolekuid – 10.  O ppereis Üngärisse on tehtud. Infopä evi 

– täotlejätele 2. 

Lisäks ändis tegevjuht po gusä u levääte kä kä imäsolevätest jä pläänis olevätest tegevustest 

2022.ä.  

1. Sträteegiäprotsess – pläänitud on o ppereis Lo unä-Eesti, teemäks koosto o pärtnerid jä 

vo rgustikud. Hindämisprotsess jä dokumentätsioon tuleks sämuti u le väädätä.  

2. Projektieelärve jä ä gi efektiivne käsutämine. Täotlusvoorud – pläänitud sellel su gisel jä 

kui jä ä b veel jä ä ke, siis 2023.ä. kevädel. Aegä on ellu viiä projekte kuni 31.12.2024.  

3. VIKO projektide lo petämine „Viru Leäder vo rgustiku tugevdämine“ jä „Arukäs ku lä“  

(2022) 

4. Üute projektide älustämine „Vihmäväri VIKO piirkonnäle“ jä energiä teemäline 

koosto o projekt: „Inspireerime vä iketärbijäid räkendämä sobiväid täästuvenergiä 

lähendusi“ koosto o s Pä rnu Lähe Pärtnerluskogugä, Jo gevämää Koosto o kojägä jä 

Hiidläste Koosto o kogugä. 



OTSUS: Tegevusäruänne 2021 jä pläneeritud tegevused 2022 teädmiseks vo etud.  

 

3. Revisjoni aruanne ja audiitori arvamus  

Revisjonikomisjoni aruanne sisaldub 18.06.2022.a. koosoleku protokollis, lisatud.  

Audiitori arvamus 2021 majandusaasta aruande kohta on lühidalt järgmine.  

• hinnati kulude eristamist erinevate rahastamisallikate vahel. 

Protseduuri tulemus: Protseduuri teostamisel ei ole kõrvalekaldeid tuvastatud, 

tegevusgrupi raamatupidamises on selgelt eristatud kohaliku tegevusgrupi toetuse 

kasutamisega seotud kulusid ning neid kajastavaid kulu- ja maksedokumente muudest 

kulu- ja  maksedokumentidest. 

• teostati võrdlus rahandusinformatsioonis esitatud Leader-meetme raames antava 

toetusega seotud tulude ja kulude, muude tulude ja kulude, finantstulude ja kulude 

summade ja tegevusgrupi raamatupidamisarvestuses kajastatud summade vahel. 

Protseduuri tulemus: Protseduuri teostamisel ei ole kõrvalekaldeid tuvastatud, 

rahandusinformatsioonis esitatud Leader-meetme raames antava toetusega seotud 

tulude ja kulude, muude tulude ja kulude, finantstulude ja kulude summad vastavad 

raamatupidamisarvestuses kajastatud summadele. 

• kontrolliti subsideeritud tegevustega teenitud tulude deklareerimist PRIA-le 

esitatavates kuludeklaratsioonides.  

Protseduuri tulemus: Protseduuri teostamisel ei ole kõrvalekaldeid tuvastatud. 

Rähändusinformätsiooni reäl „Liikmete omäosälus“ on käjästätud projekti "Seädmed 

ürituste läbiviimiseks Virumaa Südames" käigus tekkinud tulud summas 6 296,13 eurot. 

Need tulud on teenitud subsideeritud tegevusega, kuid ei ole PRIAle deklareeritud, kuna 

projekti deklaratsioon ei ole veel PRIA-le esitatud. Muude tulude summas 12015,47 eurot 

deklareerimata jätmine on põhjendatud sellega, et nimetatud tulusid ei ole teenitud 

subsideeritud tegevustega. 

Lisa 2. Revisjoni komisjoni protokoll  

Lisa 3. VIKO rahandusinformatsioon koos audiitori aruandega  

OTSUS: revisjonikomisjoni aruanne ja audiitori arvamus teadmiseks võetud 

 



4. Majandusaasta aruande kinnitamine  

Juhatuse esimees Andrea Eiche teeb ettepaneku 2021.a. majandusaasta aruanne 

kinnitada.  

Lisa 4. Majandusaasta 2021.a.aruanne  

OTSUS:  kinnitada 2021.aasta majandusaasta aruanne  

Poolthääli 37 vastu ja erapooletuid 0 

 

5. Põhikirja muudatus  

Juhatus on teinud ettepaneku muuta põhikirja punkti 3.5. Muudatuse on tinginud see, et 

uue maaeluministri määrusega on loodud võimalus endisel Kiviõli linnal saada LEADER-

tegevusrühma tegevuspiirkonna osana toetuseid ja osaleda meie piirkonna arengus. 

Toetusi saaksid erinevad MTÜ-d, ettevõtjad, kes tegutsevad Kiviõlis ja ka Lüganuse vald 

saaks toetust küsida arvestades kogu valda tervikuna.  02.02.2022.a. on vastu võetud 

Määeluministri määrus nr 7 „LEADERi kohäliku ärengu sträteegiä 2023–2027 

ettevälmistämise toetus“. Üue perioodi sträteegiä koostämisel on jubä Kiviõligä 

arvestatud.  

KEHTIV : 3.5 Ühingu tegevuspiirkonnaks loetakse maapiirkonda, mille territoorium 

langeb kokku nende kohalike omavalitsuste piiridega, mis on kohaliku tegevusgrupi 

liikmeteks haldusreformile eelnenud ajal.  

UUS SÕNASTUS: 3.5 Ühingu tegevuspiirkond on Lüganuse vald, Vinni valla osana enne 

2017.a.haldusreformi kehtinud Rägavere valla territoorium ja Viru-Nigula valla osana 

enne 2017.a.haldusreformi kehtinud Aseri valla territoorium.  

Lisa 5. Muudetud põhikiri punktiga 3.5   

OTSUS: muuta Virumaa Koostöökogu MTÜ põhikirja punkti 3.5 vastavalt juhatuse 

ettepanekule. Uus sõnastus : 3.5 Ühingu tegevuspiirkond on Lüganuse vald, Vinni valla 

osana enne 2017.a.haldusreformi kehtinud Rägavere valla territoorium ja Viru-Nigula 

valla osana enne 2017.a.haldusreformi kehtinud Aseri valla territoorium.  

Poolthääli 37 vastu ja erapooletuid 0 

 

6. Juhatuse liikme valimine  

31.03.2022 esitäs juhätuse liige Anu Horn u ldkoosolekule tägäsiästumise ävälduse 
juhätuse liikme kohält.  Ü ldkoosolek kutsub tägäsi juhätuse liikme temä ävälduse älusel.  

OTSUS : kutsudä tägäsi juhätuse liige Anu Horn (end Anu Needo)  



Poolthääli 37 vastu ja erapooletuid 0  

Kui u ldkoosolek ei otsustä teisiti, toimuväd juhätuse liikmete välimised u hes voorus st 
äväliku sektori esindäjä välimisegä. Välitäkse 1 omävälitsuse esindäjä 7-liikmelisse 
juhätusse. Ametis olevä juhätuse ko ikide liikmete volituste kehtivusäeg on kuni 
8.jäänuärini 2025.ä. seegä välitäkse uus juhätuse liige sämuti tä htäjägä kuni 8.jäänuärini 
2025.   

Välitäkse 3-liikmeline hä ä ltelugemiskomisjon (esindäjä igäst piirkonnäst isikud, kes ei 
kändideeri). Ü ldkoosolek esitäb kändidäätideks Kätrin Pärve (Lu gänuse pk), Väldek 
Häugäs (Rä gävere pk) jä Jänner Eskor (Aseri pk).  

OTSUS: Hä ä ltelugemiskomisjoni kuuluväd: Kätrin Pärve, Väldek Häugäs jä Jänner Eskor   

Poolthääli 37 vastu ja erapooletuid 0  

Viidi lä bi juhätuse liikme välimiste protseduurid, mis on kirjäs hä ä letämistulemuste 
protokollis.  Kändidäädid tutvustäväd ennäst jä on vo imälik esitädä ku simusi.  

Valituks osutus kandidaat nr 1 – Rauno Võrno, 31 poolthäälega. Juhatuse liikme 
Rauno Võrno volitused kehtivad kuni 8.jaanuarini 2025.a.  
 

Lisa 6. Hääletamistulemuste protokoll 

OTSUS : MTÜ Virumaa Koostöökogu seitsmes juhatuse liige KOV esindajana on Rauno 

Võrno, kelle volitused kehtivad kuni 8.jaanuarini 2025.a.  

Poolthääli 37 vastu ja erapooletuid 0  

 

7. Rakenduskava 2022 muutmine  

Rakenduskava eelarvet muudame projektieelarve osas. Võtame kasutusele kõik eelmise 

vooru jäägid ja odavnemised ning loobumised, mida toob välja PRIA statistika.  Uue 

taotlusvooru ajaks on juhatuse poolt pakutud 29.08.-09.09.2022. 

Lisa 7. Rakenduskava 2022 

 

OTSUS: Kinnitada rakenduskava 2022 eelarve muudatus.  Avada taotlusvoor 29.08.-

09.09.2022. 

Meetme nr 

1

2

3

Kokku

29.08-09.09.2022

29.08.-09.09.202253,896.77

210,618.32

sh. kohaliku 

tegevusgrupi poolt 

esitatavate 

projektitoetuste 

taotluste eelarve 

Projektitoetuse taotluste  

vastuvõtuaeg

29.08-09.09.2022210,618.32

Kavandatav eelarve Taotletav 

projektitoetuse 

summa

54,704.16

53,896.77

0.00

Nutikate energialahenduste 

kasutusele võtmine

COVID meede
54,704.16

Strateegia meetme nimetus 

Mikroettevõtluse, turismiteenuste ja-

toodete arendamine

319,219.25 319,219.25



Poolthääli 37, vastu ja erapooletuid 0 

 

8. Rakenduskava 2023 kinnitamine  

Lisa 8: Rakenduskava 2023 (muudetud)  

Tegevused  Eelarve  Taotleva toetuse summa 

Jooksvad kulud 35,915.30 35,915.30 
Tegevuspiirkonna 
elavdamise kulud 

3,000.00 3,000.00 

Kokku   38,915.30 38,915.30 
 

OTSUS : Kinnitada rakenduskava 2023.a.  

Poolthääli 37, vastu ja erapooletuid 0  

 

9. Muud küsimused 

Kuivõrd Virumaa Koostöökogu MTÜ tegevjuhil Kadri Kuusmikul täitus aasta alguses 10 

aastat töötamist, on ta auga välja teeninud isikliku tabureti.  

 

 

 

 

Andrea Eiche       Anu Horn 

Koosoleku juhataja      Protokollija  




