
   

 

 

                                                                                                                                                                                             
 
 

 

 

Juhatuse koosoleku protokoll nr 1 

  

Koosoleku aeg: 29. jaanuar 2020       

Koosoleku koht: Vana Bussikas, Märjamaa   

Osavõtjad: juhatuse liikmed Kalev Kiviste, Natalia Lüllmaa, Hannes Vald, Triin Matsalu, Hans 

Jürgen Schumann, Tõnu Rahula (lisatud nimekiri EMTAK koodidega), tegevjuht Iris Haiba 

(kutsutud) 

Koosoleku juhataja: Triin Matsalu 

Protokollija:  Iris Haiba 

 

 

Päevakorras: 

1. Ülevaade ÜPP arengutest, LEADER Liidu üldkoosolekult saadud info; 

2. Ettevõtlusmeetme taotlustähtaja kinnitamine; 

3. Koostööprojektide algus – „Keskpõrandale kokku“  ja „Kogukond kaitsealuste objektide 

majandajana“; 

4. Personaliküsimused;  

5. Solidaarsuskorpusele esitatavas LEADER Liidu projektis „Noorenev LEADER” osalemine; 

6. Elavdamiskulud 2020 (Tre Raadio lepingu uuendamine, sidusrühmade õppereisid, koolitused 

jm); 

7. Liikmete väljaarvamine (avaldus Varbola Huvikoda, tegevuse lõpetanud Valtu Küla MTÜ); 

8. Jooksvad küsimused. 

 

1. Ülevaade ÜPP arengutest. 

 

Iris Haiba andis ülevaate LEADER Liidu üldkoosoleku eel toimunud arutelust, kus vaadati läbi 

ÜPP LEADER töörühma materjalid. Hetkel arutlusel, millised on nõuded KTG-le, kes esitab 

strateegiat (territooriumi määratlus, liikmeskond,  KOV kuuluvus mitmesse tegevusgruppi jne). 

Kokku on leppimata, kas ja kuidas rakenduvad multifondid. (Vt lisa 2 Ettekanne töörühmale ja 

lisa 3 Linn_maa_tyypide_maaramine_est). 

Arutelu tekitas Raplamaa Partnerluskogu territooriumi terviklikkuse säilitamine ning Järvakandi 

võimalik liitumine Raplamaa Partnerluskoguga. Kohalik omavalitsus otsustab, millise KTG 

liikmeskonda ta kuulub. Samuti võib Türi vald otsustada, et kuulub kogu territooriumiga Lõuna-

Järva Koostöökogu piirkonda.  

 

2.  Ettevõtlusmeetme taotlustähtaja kinnitamine 

 

Iris Haiba esitas ettepaneku tuua ettevõtlusmeetme tähtaeg eelmiste taotlusvoorudega võrreldes 

varasemaks, kuna  ettevõtlusmeetmest toetatakse sel korral ainult teadmussiirde projekte.  

Meetme kogumaht 50 000.-. Toetuse saajad ainult ettevõtjaid esindavad MTÜd ja sihtasutused.  

Toetus ühe taotleja kohta kuni 10 000.-  

Ettepanek ajakava osas: 

Veebruari I pool – hindamiskomisjoni kinnitamine; 

17. -21. veebruar – infopäev ettevõtjate ühendustele Raplas;  



   

 

 

                                                                                                                                                                                             
 
 

1. märts -1. aprill– taotlusvoor e-PRIAs avatud; 

1. -17. aprill – menetlemine;  

18. -27. aprill – hindamine; 

28. -30. aprill – juhatuse otsus; 

4. mai – taotlused edastatud PRIAle menetlemiseks. 

 

Otsustati:  

2.1. Jätkata eelnevalt kokku lepitud ajakavaga ning avada meede 2  taotlusvoor 1. märts-1. aprill 

2020 

2.2. Hindamiskomisjon kinnitada pärast taotluste laekumist, kui taotlustega seotud isikute ring 

on kindlaks tehtud.  

 

 

3. Koostööprojektide algus – „Keskpõrandale kokku“  ja „Kogukond kaitsealuste 

objektide majandajana“ 

 

Iris Haiba andis ülevaate projektidega seotud tegevustest. Järva KTGdega on toimunud 

töökohtumised, kus arutati konkreetseid tegevusi (ettevõtjate suvekool, mõisaomanike kärajad, 

Riia käsitöömessi külastamine jne). Rahvusvahelise projekti osas on kavas kohtumine märtsi II 

pooles. Projektid esitada ePRIAs veebruarikuu jooksul. 

 

Otsustati: 

3.1. Saadud informatsioon teadmiseks võtta. 

 

4. Personaliküsimused. 

 

Iris Haiba katseaeg hindamaks tema sobivust tegevjuhi kohale lõpeb 31.01.2020. Ettepanek 

lugeda Iris Haiba katseaeg edukalt läbituks ning alates 1.02.2020 määrata talle töölepingus 

ettenähtud töötasu  2000 eurot kuus. 

Täitmata on hetkel arendusjuht-projektinõustaja ametikoht. Samas pole täpselt selge, milliste 

oskustega või pädevustega inimest uuel perioodil vajame.  Töös on kaks koostööprojekti, mille 

oluliseks osaks on võrgustike loomine, arendamine. Seega on hetkel olulisem leida võrgustike 

tegevuste elluviimiseks abijõudu. Ettepanek on osalise tööajaga palgata  koostööprojektide 

kestusajaks koostöövõrgustike koordinaator.  

 

Otsustati: 

4.1.Lugeda Iris Haiba katseaeg edukalt läbituks ning alates 1.02.2020 määrata talle töölepingus 

ettenähtud brutotöötasu  2 000 eurot kuus 

4.2. Tegevjuht teeb otsepakkumised sobilikele kandidaatidele koostöövõrgustiku koordinaatori 

kohale. Konkurssi mitte välja kuulutada. 

4.3. Koostöövõrgustike koordinaatoriga sõlmitakse töövõtuleping märts 2020 - dets 2022 

kuupalgaga 820 eurot kuus. 

 

5. Solidaarsuskorpusele esitatavas LEADER Liidu projektis „Noorenev LEADER” 

osalemine 

 



   

 

 

                                                                                                                                                                                             
 
 

Eesti LEADER Liit kavatseb esitada taotluse  Solidaarsuskorpusele (vt lisatud Silva Anspali 

kiri). Projektis osaleda sooviv tegevusgrupp võtab enda juurde ca 6 kuuks praktikale alla 30 

aastase noore, kelle palgakulu tasutakse omaosalusena (vähemalt miinimumpalk). Toetusena on 

praktikandile erinevad ühised koolitused, õppereisid jms.  

 

Otsustati:  

5.1. Osaleda Eesti LEADER Liidu projektis „Noorenev LEADER”. 

 

6. Elavdamiskulud 2020 (Tre Raadio lepingu uuendamine, sidusrühmade õppereisid, 

koolitused jm) 

 

• Tre Raadio on esitanud järelepärimise, kas „Raplamaa Pooltund” 1 kord kuus Raplamaa 

Partnerluskogu osalusel jätkub. Tre Raadiol on kuulajaid 9000 inimest, kuulatakse nii 

raadiosageduselt 91,3 Mhz kui ka internetist. Eraldi saadete kaupa kuulajaid välja tuua ei ole 

võimalik. Kohalik raadiojaam on hea väljund LEADER informatsiooni edastamiseks ning 

elluviidavate projektide ja toimuvate sündmuste tutvustamiseks. Reeglina käib saates 

tegevjuht Iris Haiba või mõne projekti eestvedaja vastavalt päevakajalisusele.  

• Koostöösooviga on pöördunud Partnerluskogu poole ka Raplamaa Arendus- ja 

Ettevõtluskeskus. Ettevalmistamisel on traditsiooniline Raplamaa turismikaart. 

Läbirääkimistel jaotati ülesanded – RAEK peab läbirääkimisi ettevõtjatega andmete 

uuendamiseks, tegeleb kaardi kujunduse jm ettevalmistava tegevusega, tegeleb kaartide 

jaotusega, Partnerluskogu tasuks kaardi trükkimiskulud.  

• Sidusrühmad on tundnud huvi, kas traditsioonilisi õppereise on kavas korraldada. Märjamaa, 

Vigala ja Kehtna sidusrühm plaanivad minna tutvuma Põlvamaa Partnerluskogu ja Piiriveere 

Liidri kogemusega 15-17.mai, 1.-2. august on kavandanud Setumaa õppereisi Juuru ja Kaiu 

sidusrühm, Rapla sidusrühm planeerib õppereisi 4.-5-septembril. Küsimus on, kuidas ja kuhu 

korraldada traditsioonilist sidusrühmade ülest õppereisi. Proovitud on kontakte leida Tšehhi 

tegevusgruppidega, kuid kontaktid ei vasta. Eelmise aasta kogemus näitab, et 40-le inimesele 

majutuse leidmine ning korrektsete hinnapakkumiste saamine välisriigist on keeruline. 

Samuti on pikad bussireisid väsitavad ning ajakulukad. Ettepanek on kaaluda väiksema 

grupiga ja valdkonnapõhist või sihtsuunitlusega õppereisi. Nt juhatusega Tšehhi või 

Portugali lennureis sealsete multifondide kogemustega tutvumiseks. Sidusrühmade ülesele 

reisile planeerida maksimaalselt 25 inimest ning sihtkohta lennata.  

 

Otsustati: 

6.1. Sõlmida koostööleping Tre Raadio MTÜga „Raplamaa Pooltund” saate eetrisse andmiseks 

sagedusega 1 kord kuus, v.a. juuli. Lepingu kehtivus kuni 31.12.2020. 

6.2. Sõlmida RAEKiga koostööleping turismikaardi väljaandmiseks ning tasuda kaardi 

trükkimise kulud. 

6.3. Koostada õppereiside ja sidusrühmade sündmuste kalenderplaan, et jälgida rahavoogusid. 

 

 

7. Liikmete väljaarvamine (avaldus Varbola Huvikoda, tegevuse lõpetanud Valtu Küla 

MTÜ) 

 



   

 

 

                                                                                                                                                                                             
 
 

Esitatud on Raplamaa Partnerluskogu liikmeskonnast väljaastumise avaldus MTÜ Varbola 

Huvikoda poolt, kuna MTÜ on tegevuse lõpetanud. Liikmeskonna kontrollimisel selgus, et 

tegevuse on lõpetanud ning registrist on kustutatud  ka MTÜ Valtu Küla. Liikmemaks on 3 aastat 

tasumata ning üritusel ei ole osalenud Käru Hariduse Selts MTÜ, Põlli MTÜ, Othengati 

Külaselts MTÜ. 

 

Otsustati: 

 

7.1. Arvata liikmeskonnast välja  MTÜ Varbola Huvikoda,  MTÜ Valtu Küla, Käru Hariduse 

Selts MTÜ, Põlli MTÜ, Othengati Külaselts MTÜ. 

 

8. Jooksvad küsimused. 

 

• PRIA poolt on jäänud välja maksmata arveid 12 411.- ulatuses. Uurida välja, millised on 

võimalused tekkinud vahe katmiseks. Kaaluda liikmemaksu tõstmise varianti.  

• Rapla vald on hetkel sidusrühma juhita ning Raplamaa Partnerluskogu juhatuses ei ole Rapla 

vald esindatud. Teha Rapla vallale ettepanek esindaja valimiseks ning valitud liikme 

hääleõiguseta juhatuse töös osalemiseks. Juhatuse korralised valimised on 2020. aasta juunis, 

selleks ajaks on igal sidusrühmal vaja  esitada  uus juhatuse liikme kandidaat. 

 

 

 

Triin Matsalu 

Koosoleku juhataja        Iris Haiba 

         Protokollija   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


