
   

 

 

                                                                                                                                                                                             
 
 

Juhatuse koosoleku protokoll nr 4 
  

Koosoleku aeg: 30. märts kuni 06. aprill 2020       

Koosoleku koht: e-koosolek   

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

Hiis, Inna Laanmets, Tõnu Rahula. 

Koosoleku juhataja: Triin Matsalu 

Protokollija:  Rita Triinu Peussa 

 

Päevakorras: 

1. Rakenduskava 2019 muutmine. 

2.Töövõtulepingu tingimuste kinnitamine. 

3. Büroo töötajate põhipuhkuse pikkus. 

 

1. Rakenduskava 2019 muutmine. 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti järelpärimisest 30.03.2020 nr 13-21.4/20/72-

1 selgub, et Raplamaa Partnerluskogu on ületanud 2019 aasta rakenduskava jooksvate kulude 

eelarvet.  Olukorra lahendamiseks on vajalik 2019 aasta rakenduskava muuta. Ettepanek 

muutmiseks: 

1) suurendada 2019 aasta rakenduskava jooksvate kulude eelarvet 4000 euro võrra; 

2) vähendada 2019 aasta rakenduskava tegevuspiirkonna elavdamise kulude eelarvet 4000 euro 

võrra. 

Otsustati: 

Muuta 2019 aasta rakenduskava järgmiselt: 

1) suurendada 2019 aasta rakenduskava jooksvate kulude eelarvet 4000 euro võrra; 

2) vähendada 2019 aasta rakenduskava tegevuspiirkonna elavdamise kulude eelarvet 4000 euro 

võrra. 

 

2. Töövõtulepingu tingimuste kinnitamine. 

Tulenevalt juhatuse 26.02.2020 toimunud koosolekul vastu võetud otsusest (protokoll nr 

2/26.02.20) sõlmitakse Iris Haibaga töövõtuleping meetme 2 Ettevõtluse konkurentsi 

tugevdamine teadmussiirde projektitaotluste menetlemiseks, taotlejate nõustamiseks ja 

hindamiskomisjoni sekretäri ülesannete täitmiseks. Töövõtja kohustub tegema töö hiljemalt 

30.06.20, töömaht on 60 tundi ja tasu 500 eurot bruto (arvestusega 8,40 tund, keskmine bruto 

töötasu tund 2019 aasta IV kvartalis Eesti Statistikaameti andmetel). Töö lõppedes annab Iris 

Haiba üle töö üleandmis-vastuvõtmis akti, kus on tehtud tööd ajaliselt ja mahuliselt peal. 

Otsustati: 

Tegevjuhil sõlmida Iris Haibaga töövõtuleping meetme 2 Ettevõtluse konkurentsi tugevdamine 

teadmussiirde projektitaotluste menetlemiseks, taotlejate nõustamiseks ja hindamiskomisjoni 

sekretäri ülesannete täitmiseks. Töö üleandmise tähtaeg hiljemalt 30. juuni 2020. Tasuda 

töövõtjale 500 eurot bruto, töö tegemise maht 60 tundi.  

 

3. Büroo töötajate põhipuhkuse pikkus. 

Töölepingu seaduse kohaselt võib töötajale rakendada seadusest soodsamad tingimused. Juhatus 

arutas e-kirjaliselt seda teemat juba 2019 august-september ja otsustati Raplamaa Partnerluskogu 



   

 

 

                                                                                                                                                                                             
 
 

büroo töötajatele (tegevjuht, arendusjuht-projektinõustaja) kehtestada 35 kalendripäevane 

põhipuhkus. 

Otsustati: rakendada Raplamaa Partnerluskogu töötajatele põhipuhkust 35 kalendripäeva. 

 

 

Triin Matsalu 

Koosoleku juhataja        Rita Triinu Peussa 

         Protokollija   


