
Juhatuse koosoleku protokoll nr 9/2020 

 

 

Koosoleku aeg: 26. august 2020 

Koosoleku koht: Rapla, Rapla Kultuurikeskus 16.00-17.30 

Osavõtjad: juhatuse liikmed Heiti Arro, Natalia Lüllmaa, Hannes Vald, Triin Matsalu, 

Elari Hiis, Anne Leht, Inna Laanmets, Kirsti Mau 

Puudus: Hans-Jürgen Schumann (ette teatamisega) 

Kutsutud: Rita Triinu Peussa, Jane Kalajärv 

Koosoleku juhataja: Triin Matsalu 

Protokollija: Rita Triinu Peussa 

 

Päevakorras: 

1. Meetme 2 "Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine" taotlusvooru läbiviimise ajakava 

kinnitamine.   

2. Hindamiskomisjoni moodustamine 

3. Uue liikme vastu võtmine 

4. Informatsioonid (koostöökokkulepped, õppereiside kokkuvõtted, Leader info) 

 

1.  Meetme 2 "Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine" taotlusvooru läbiviimise 

ajakava kinnitamine.   

Tegevjuht Rita Triinu Peussa tegi ettepaneku meetme 2 "Ettevõtluse konkurentsivõime 

tugevdamine" taotlusvooru läbiviimise ajakava osas: 

Teavitused kodulehel, FBs - august, maakonnalehes 2.09.20 Infopäev 7. oktoober (1 infopäev, 

toimub Raplas) 

15.10 - 15.11.20 taotlusvoor avatud e-prias 

16.11 - 06.12.20 menetlemine büroos 

7.12 - 20.12.20 hindamine - hindamiskomisjon 

4.01 - 7.01.21 juhatuse otsus toetuste osas 

15.01.21  taotlused edastatud PRIAle menetlemiseks 

   

Otsustati: 

Kinnitada meetme 2 "Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine" taotlusvooru läbiviimise 

ajakava järgmiselt: 

Teavitused kodulehel, FBs - august, maakonnalehes 2.09.20 Infopäev 7. oktoober (1 infopäev, 

toimub Raplas) 

15.10 - 15.11.20 taotlusvoor avatud e-prias 

16.11 - 06.12.20 menetlemine büroos 

7.12 - 20.12.20 hindamine - hindamiskomisjon 

4.01 - 7.01.21 juhatuse otsus toetuste osas 

15.01.21  taotlused edastatud PRIAle menetlemiseks. 

 

2. Hindamiskomisjoni moodustamine 

Tegevjuht Rita Triinu Peussa selgitas hindamiskomisjoni moodustamise aluseid: Põhikiri p 8.5 

- LEADER piirkondlik sidusrühm esitab Ühingu projektitaotluste hindamiskomisjonide 

liikmete kandidaatideks esindajad./ 

Hindamiskomisjon on 9 liikmeline (minimaalne 6), huvigrupi esindajaid peab olema võrdselt ja 

esindatud iga sidusrühm.  

Sidusrühma esindaja-juhatuse liige räägib oma piirkonna kandidaadiga läbi, kas kandidaat on 

nõus osalema hindamiskomisjoni töös. Tagasiside antakse tegevjuhile septembrikuu jooksul. 

Ettepanek hindamiskomisjoni koosseis (ettepanek tuleneb 2019 meetme 2 põhiliikmetest ja 

asendusliikmetest): 

1. Allar Läll (Kehtna) 



2. Andres Jõessar (Märjamaa) 

3. Truvo Leinberg (Juuru) 

4. Agnes Kurvits (Kaiu) 

5. Helbe Kliss (Vigala) 

6. Andra Liibek (Rapla) 

7. Aivar Pajo (Raikküla) 

8. Heili Sillaots (Käru) 

9. Egon Eiche (Kohila) 

 

Otsustati: juhatuse liikmed räägivad läbi oma piirkonna kandidaadiga ning annavad tegevjuhile 

tagasiside septembrikuu jooksul. Hindamiskomisjoni koosseis kinnitada oktoobrikuus, hiljemalt 

novembris. 

 

3. Uue liikme vastu võtmine  

Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogule tegi liikmeks astumise avalduse voncäpital OÜ.  

 

Otsustati: võtta voncäpital OÜ vastu Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu liikmeks. 

Uuele liikmele koostatakse arve sisseastumismaksu (20 eurot) ning 2020 aasta liikmemaksu (20 

eurot) kohta (kokku 40 eurot). 

 

4. Informatsioonid 

4.1 Koostöökokkulepped 

Varasemate arutelu põhjal on sõlmitud järgmised koostöökokkulepped: 

• Sihtasutus RAEK - Raplamaa ettevõtjate tunnustamisürituse toetamine kuni 1500 eurot 

(toitlustus - kuni 10 eur in; tunnistuste, kutsete jms kujundamise ja trükkimise kulud; 

fototeenus, helitehnika); 

• Rapla Valla Külade Ühendus - Rapla valla külade ja sädeinimeste tunnustamisüritus 

kuni 500 eurot (toitlustamine kuni 10 eur in); 

• Raplamaa Külade Liit - leping sõlmimata, aga ootel. Maakonna külade tunnustamine 

(toitlustamine kuni 10 eur in) ja aasta küla valimise hindamiskomisjoni ringsõidu 

transpordikulu. Summa kokku leppimata. 

Koostöökokkulepped kuni tuhat eurot allkirjastab tegevjuht ja üle tuhande euro juhatuse 

esimees. 

 

4.2 Õppereiside kokkuvõtted (Läänemaa, Setomaa) 

Õppereisi MTÜ Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonda tegi Triin Matsalu.  

Raplamaa Partnerluskogu külastas 02.-03. augustil MTÜ Kodukant Läänemaa 

tegevuspiirkonda Läänemaal. Meid võtsid vastu MTÜ Noarootsi Loometare ja Tervem 

Noarootsi tegusad naised, kostitas Läänemaa maitsetega Noarootsi Arendus MTÜ oma PRIA 

toel valmivas Noarootsi kõrtsis. Külastati Saare Mõisa. Esimese päeva õhtul toimus ajurünnak 

maakondliku külade liidu ja Leader tegevusgrupi koostöövõimalustest. Lisa sellele teemale 

saime järgmisel päeval kui esines MTÜ Kodukant Läänemaa tegevjuht Kaja Karlson. Saime 

teada kuidas on võimalik tegevusgrupi ja külade liidu ühine toimimine. Arutelu käigus tekkis 

mõte, et edaspidise elu kavandamiseks tuleb korraldada maakondlik ümarlaud, kus koos 

RAEK, ROL, külade liit ja partnerluskogu. 

Teine päev jätkus kogemuste vahetamisega Üdruma külaseltsis, Mandri-Eesti vanima Nõva 

puukiriku külastamisega. Õppereisi lõpetasime Eesti Seenefarmis. 

 

Õppereisi Piiriveere Liider tegevuspiirkonda Setomaal tegi Hannes Vald. 

Kaiu ja Juuru sidusrühmad külastasid 01.-02.08 Piiriveere Liider tegevuspiirkonda. Õppereisi 

käigus külastati ettevõtet Santex OÜ, Räpina sadamat ning bussiaknast Räpina poldri hoiuala. 

Kogemusi vahetati Seto Ateljee-Galeriis, Obinitsa Puhkemaja MTÜs ning Luikjärve talus. 

Teist päeva alustati Meremäe vaatetornist. Nägemisulatusse jäid veel Miikse kirik ja surnuaed, 



Kiislova küla ning Põhjala Argo OÜ. Külastati Kuigõ tsässonit, Lõuna-Antsu talu OÜ-d ja 

võeti linnupetet Kitsõ külätarõs. 

3.2 LEADER info 

Tegevjuht Rita Triinu Peussa andis ülevaate LEADER suveseminaril kuuldust. 

Maaeluministeeriumi info: 

• 2021. aastal ei alga uus periood, vaid algab üleminekuperiood. Liikmesriikidele on antud 

võimalus pikendada käesolevat perioodi esialgu ühe aasta võrra, seda nii maaelu arengukava 

toetuste kui ka otsetoetuste osas. See üleminekuperiood on vajalik, kuna ÜPP reformi ja EL 

mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste protsess ei ole nii sujuvalt kulgenud nagu 

plaaniti. Seetõttu ei olegi uue perioodi strateegiakavade rakendamine alates järgmise aasta 1. 

jaanuarist reaalselt võimalik. 

• Üleminekuperioodi eesmärk on tagada põllumajandustootjatele ja teistele toetusesaajatele 

sujuv toetuste maksmine ka aastal 2021. aastal. 

• Juttu on olnud ka 2 aastasest üleminekuperioodist. Kuid seda otsust, kas üleminekuperiood 

tuleb ühe või kahe aastane ei ole veel tehtud. Hetkel on see EL Parlamendis läbi rääkimistel. 

Suure tõenäosusega tuleb 2 aastane üleminekuperiood. Teada on see, et EL Komisjon soovib 

ühe aastast üleminekut – see alles kõik selgub ja loodetavasti sügiseks. 

• Juulikuus leppisid EL juhid küll kokku EL pikaajalise eelarve aastateks 2021-2027, kuid see 

ei tähenda seda, et kõik on selge ja eelarved on lukus. Veel peavad kokkuleppele eelarve osas 

jõudma Euroopa Komisjon ja Euroopa Nõukogu. Ning rahade osas otsustusprotsessi 

lõpuleviimiseks on vaja saada ka Euroopa Parlamendi nõusolek, kellega peab läbirääkimisi 

eesistuja, praegu on selleks Saksamaa. Tõenäoliselt otsustatakse lõplikud eelarve jaotused EL 

tasemel käesoleva aasta oktoobris. Ja alles siis saame teada lõpliku ja korrektse eelarve jaotuse. 

• Kui liikmesriik otsustab pikendada käesolevat perioodi, siis üleminekuperioodil säilib 

võimalus toetada Leader- meedet. Rääkides Eesti kontekstist, siis Leader meetme tegevused 

jätkuvad nii üleminekuperioodil kui ka uuel perioodil. 

• Leader meetme ülemineku ja uue perioodi eelarve summadest veel rääkida ei saa. Ja 

täna on veel vara rääkida ka detailsest rakendamise protsessist. On teoreetiline võimalus, et 

üleminekuaastatel saame alustada ka strateegiate koostamisega, kuid see sõltub EL 

üleminekumääruse lõplikust sõnastusest, mis hetkel on kujunemisel ja ei ole vastu võetud. 

• Eesti riigi siseselt käivad ka läbirääkimised teiste ministeeriumitega võimalusest 

rakendada nö multifondi uuel perioodil. Suurt huvi selle vastu tunneb SOM; 

• ÜPP uue strateegikava koostamisest: eesmärgik alustada ÜPP rakendamist alates 2022. 

(kahe tuhande kahekümne teisest) aastast. 

 

3.3 Järgmised juhatuse koosolekud toimuvad: 

23.09 Kohilas, algus k 16.00 

21.10 Kärus, algus k 16.00 

 

3.4 Raplamaa Partnerluskogu aastalõpu seminar-jõulupidu toimub 11.12 Vana-Vigala 

rahvamajas. 

 

Otsustati: võtta informatsioonid teadmiseks. 

 

 

 

Triin Matsalu      Rita Triinu Peussa 

koosoleku juhataja      protokollija     

/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/  


