
   

 

 

                                                                                                                                                                                             
 
 

Juhatuse koosoleku protokoll nr 6 

  

Koosoleku aeg: 06. mai 2020       

Koosoleku koht: e-koosolek Zoomis kell 15.00-16.50 

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

Elari Hiis, Inna Laanmets, Tõnu Rahula, Hans-Jürgen Schumann 

Koosoleku juhataja: Triin Matsalu 

Protokollija:  Rita Triinu Peussa 

 

Päevakorras: 

1. Meetme 2 Ettevõtluse konkurentsivõime toetamine 2020 a taotlusvooru tulemuste esitamine 

ja kinnitamine - hindamiskomisjoni esimees Egon Eiche 

2.  Informatsioonid – tegevjuht Rita Triinu Peussa 

2.1  Maaeluministri 23.10.2015.a määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-

projektitoetus” muutmine 

2.2 Koostööprojektid  

2.3 Eelarve küsimused 

2.4 Juhatuse liikmete volituste lõppemine 

2.5 Üldkoosoleku kokku kutsumine 

2.6 Muud küsimused 

 

1. Meetme 2 Ettevõtluse konkurentsivõime toetamine 2020 a taotlusvooru tulemuste 

esitamine ja kinnitamine (teadmussiirde projektid) – hindamiskomisjoni esimees Egon 

Eiche 

 

Esines Egon Eiche, hindamiskomisjoni esimees. 

Taotlusvoor oli e-PRIAS avatud 1.03 - 1.04.2020. e-PRIA-sse laekus 6 taotlust. Esitamata jäeti 

taotleja poolt 1 taotlust. Hindamisele kuulus 5 taotlust. Hindamisele saadetud taotluste 

abikõlbulik maksumus kokku oli 44 447,69 eurot ning toetuste soovitav kogusumma 39 899,36 

eurot. Meetme maht oli 50 000 eurot. Taotlused saadeti hindamisele 19.04.2020. Taotluste 

hindamised toimusid digitaalselt, taotlustega alustati tutvumist 19.04.2020.  Hindamiskoosolek 

toimus digitaalselt 23.04 kell 13.00, lõplikult sai taotlused hinnatud 27.04.2020. 

Hindamisel osalesid 6 hindamiskomisjoni liiget (Egon Eiche, Allar Läll, Alar Linna, Agnes 

Kurvits, Anne Leht, Truvo Leinberg).  

 

Taandamised: hindamisest taandamised puudusid.  

 

Tabel  1   Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2019.a rakenduskava meetme 2 

Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ laekunud projektitoetuse taotlused 

 

Nr Taotleja Projekti nimetus  Tegevused ja 

kulud 

Projekti 

summa 

Taotletav 

toetus 

1 RAPLAMAA 

ETTEVÕTJATE ÜHING 

 

Raplamaa ettevõtjate 

teadmiste 

täiendamine Minski 

õppereisil  

Õppereisi majutus 

ja transport 

8808,80 

 

7927,92 

 



   

 

 

                                                                                                                                                                                             
 
 

 

2 MÄRJAMAA 

ETTEVÕTJATE 

PIIRKONDLIK ÜHENDUS 

 

Ettevõtjate koostöö 

arendamine ja 

Märjamaa tuntuse 

kasvatamise 

kontseptsiooni 

loomine 

Õppereisi 

läbiviimise kulud. 

8892,00 

 

7999,24 

 

3 MITTETULUNDUSÜHING 

ETTEVÕTLIKUD NAISED 

RAPLAMAAL 

 

Raplamaa ettevõtlike 

naiste koostöö- ja 

inspiratsioonipäevad 

Gruusias 

Projektijuhtimine, 

majutus ja transport 

9000,00 

 

8000,00 

 

4 SA RAEK Raplamaa 

Majandusfoorum 

2021 

Ürituse 

korralduskulud, 

projektijuhtimine 

8858,00 

 

7972,20 

 

5 MTÜ Raplamaa Turism Raplamaa 

turismiettevõtjate 

ühised 

turundustegevused  

 

Turundustegevused, 

projektijuhtimine 

8888,89 

 

8000,00 

 

    44 447,69  39 899,36 

Ettepanek: 

Hindamiskomisjon teeb juhatusele ettepaneku kinnitada hindamistulemuste paremusjärjestus 

vastavalt e-PRIA väljavõttele (vt tabel 2 paremusjärjestus).  

 

Tabel  2   Projektitoetuse taotluste paremusjärjestus 

 

Nr Taotleja Punktisumma Kommentaar 

1 SA RAEK 10,67 Projekti tulemused on 

arusaadavad ja selgelt 

hinnatavad, projekti 

tulemusena tekib 

jätkusuutlik tegevus. 

2 MITTETULUNDUSÜHING 

ETTEVÕTLIKUD NAISED 

RAPLAMAAL 

10,18 

 

Projekt aitab leida uusi 

ideid ja turgusid. 

3 RAPLAMAA TURISM 10,17 Projekt vastab täielikult 

meetme eesmärkidele ja 

vajadustele. 

4 MÄRJAMAA 

ETTEVÕTJATE 

PIIRKONDLIK ÜHENDUS 

 

10,02 Motiveerib MTÜ liikmeid 

ja annab värsket vaadet 

mida oma ettevõtetes 

kasutada ja 

konkurentsivõimet 

kasvatada. 

5 RAPLAMAA 9.85 Silmaringi avardamine 



   

 

 

                                                                                                                                                                                             
 
 

ETTEVÕTJATE ÜHING anna kindlasti juurde 

potensiaali oma ettevõtete 

arendamisele, lisaks 

võimalus leida partnereid 

väljaspool Eestit 

 

           Hindamiskomisjon teeb ettepaneku rahastada järgnevaid taotlusi kogumahus:   

            

Nr Taotleja Projekti nimetus  Toetuse 

summa 

1 SA RAEK Raplamaa Majandusfoorum 

2021 

7972,20 

 

2 MITTETULUNDUSÜHING 

ETTEVÕTLIKUD NAISED 

RAPLAMAAL 

 

Raplamaa ettevõtlike naiste 

koostöö- ja 

inspiratsioonipäevad 

Gruusias 

8000,00 

 

3 RAPLAMAA TURISM Raplamaa turismiettevõtjate 

ühised turundustegevused  

8000,00 

 

4 MÄRJAMAA 

ETTEVÕTJATE 

PIIRKONDLIK ÜHENDUS 

 

Ettevõtjate koostöö 

arendamine ja Märjamaa 

tuntuse kasvatamise 

kontseptsiooni loomine 

7999,24 

 

5 RAPLAMAA 

ETTEVÕTJATE ÜHING 

Raplamaa ettevõtjate 

teadmiste täiendamine 

Minski õppereisil  

7927,92 

 

  KOKKU  39 899,36 

 

 

Otsustati:  

1.1 Kinnitada meetme 2 „Ettevõtluse konkurentsivõime toetamine“ teadmussiirde 

projektitoetuse taotluste paremusjärjestus vastavalt hindamiskomisjoni ettepanekule. 

1.2 Teha PRIA-le ettepanek toetada 5 taotlust toetussummas 39 899,36 eurot. 

 

Otsus võeti vastu ühehäälselt. 

 

2. Informatsioonid – tegevjuht Rita Triinu Peussa 

2.1  Maaeluministri 23.10.2015.a määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja 

LEADER-projektitoetus” muutmine 

Tegevjuht Rita Triinu Peussa tegi ülevaate maaeluministri 23.10.2015.a määruse nr 11 

„Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” muutmise eelnõu kohta. 

 

Otsustati: Juhatuse liikmed võtsid info teadmiseks. Peale määruse muudatuste jõustumist 

panna info üles Raplamaa Partnerluskogu kodulehele. 

 

2.2 Koostööprojektid 

Tegevjuht andis informatsiooni Raplamaa Partnerluskogu koostööprojektide seisust. 



   

 

 

                                                                                                                                                                                             
 
 

Laual on 2 koostööprojekti:  

4.1 Eesti sisene koostööprojekt Lõuna Järva Koostöökogu ja Järva Koostöökoguga 

„Keskpõrandale kokku“ ning  

4.2 rahvusvaheline koostööprojekt Läti ja Leedu Vabariikidega „Looduskaitsealaste 

piirkondade hõlmamine ja edendamine maaturismi eesmärgil“. Mõlema projekti puhul on 

sõlmitud koostöökokkulepped 2019 aastal. Kumbagi projekti kohta ei ole senini PRIAsse 

taotlust esitatud. Mõlema projekti puhul on partnerid andnud märku, et on projekti 

teostumisest huvitatud. 

Kolmanda projektina on rakenduskavas planeeritud ja kavandatud juhatuse liikme Hannes 

Vald´i eestvedamisel rahvusvaheline haridusvõrgu ja kogukonna koostööprojekt (Soome, 

Läti, Leedu). Selle projekti tegevused on alustamata.  

Koostööprojekt Lõuna Järva Koostöökogu ja Järva Koostöökoguga „Keskpõrandale kokku“ 

koostöökokkuleppele sõlmiti 29.04.20 lisa 1, kus täpsustati Raplamaa Partnerluskogu 

 projektis osalemise summat: 40 000 varasema 50 000 asemel. Muudatuse tingis summa 

vastavusse viimine rakenduskavas 2020 olevaga. Aprillis toimus osapoolte vahel 1 

veebikoosolek ning otsustati projektiga edasi minna. Selleks, et Raplamaa Partnerluskgu 

saaks esitada taotluse PRIAle, peab tegevusgrupi üldkoosolek täiendama varasemalt (juuni 

2019) antud  nõusolekut summa ning projekti läbiviimise aastate osas (40 000/2020-2022). 

 „Looduskaitsealaste piirkondade hõlmamine ja edendamine maaturismi eesmärgil“ projekti 

osas on tegevusgrupi üldkoosolek andnud nõusoleku projektiga liitumiseks juunis 2019, kuid 

vajalik on nõusoleku täiendamine summa (20 000) ja vajadusel projekti läbiviimise 

ajaperioodi osas (2020-2022). 

 

Otsustati:  

2.2.1  Koostööprojekt Lõuna Järva Koostöökogu ja Järva Koostöökoguga „Keskpõrandale 

kokku“ ette valmistada, esitada tegevusgrupi üldkoosolekule täiendava nõusoleku saamiseks 

ning seejärel esitada taotlus PRIAsse. 

2.2.2 Rahvusvaheline koostööprojekt Läti ja Leedu Vabariigi tegevusgruppidega 

„Looduskaitsealaste piirkondade hõlmamine ja edendamine maaturismi eesmärgil“ ette 

valmistada: küsida eelmiselt tegevjuhilt Iris Haibalt informatsiooni kuhu maale jõuti ja kas jäi 

märkmeid, materjale või kokkuleppeid; küsida projekti partneritelt üle eesmärk, tingimused 

jne; rääkida läbi võimaliku Eesti poolse projektis osalejaga Kehtna vallas Palukülas ning 

kaasata Kehtna valla arendusnõunik; esitada projekt tegevusgrupi üldkoosolekule täiendava 

nõusoleku saamiseks. Seejärel esitada taotlus PRIAsse.  

2.2.3 Rahvusvaheline haridusvõrgu ja kogukonna koostööprojekti (Soome, Läti, Leedu) sisu 

ja materjalid Hannes Vald´il ette valmistada ning esitada projekt tegevusgrupi üldkoosolekule 

nõusoleku saamiseks ning seejärel esitada taotlus  PRIAsse. 

 

2.3 Eelarve küsimused 

Tegevjuht andis ülevaate tegevusgrupi eelarve moodustumisest ja hetkeseisust (seisuga 

26.04.20 – PRIA statistika), 2020 aastal PRIAle esitatud maksetaotlustest ja laekumistest. 

Esitatud on 3 maksetaotlust: veebruaris (18 160 eurot), märtsis (9814,24 eurot, millest 

tasaarveldus ettemaksuga 5000 eurot), aprillis (16 507 eurot, millest tasaarveldus ettemaksuga 

5582 eurot). 

PRIAlt saadud eelarve statistika järgi on tegevusgrupile välja maksmata summa käesoleval 

perioodil 12 411,43 eurot (abikõlbmatud kulud ja summa vähendab eelarvet). Summa kohta 



   

 

 

                                                                                                                                                                                             
 
 

tegi tegevjuht järelepärimise PRIAsse ning vastuse põhjal koostatud tabeli üle tekkis juhatuse 

liikmetel arutelu. Põhimõtteliselt on miinus aastate vältel kaetud liikmemaksudest ja muudest 

tuludest (büroo auto müük).  Ühe võimalusena miinuse vähendamiseks nähti võimalike 

tagasimaksete küsimist neilt, kelle arvete tasumine ei olnud abikõlblik, tõsta liikmemaksu. 

Juhatuse liikmed jäid eriarvamusele ning võeti aega teemat veel seedida. 

PRIAlt saadud eelarve statistika sisaldab tõendamata ettemaksu summas 45 582 eurot. Sellest 

on tänaseks tagasi makstud kahe viimase maksetaotlusega 10 582 eurot. Lõplikult tuleb 

ettemaks tagasi maksta 31.12.2022. 

 

Otsustati: 

võtta informatsioon teadmiseks. 

 

2.4 Juhatuse liikmete volituste lõppemine 

Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liikmetel: Elari Hiis (Käru piirkond), Hannes Vald (Juuru 

piirkond), Hans-Jürgen Schumann (Kehtna piirkond), Kalev Kiviste (Kaiu piirkond), Natalia 

Lüllmaa (Vigala piirkond), Triin Matsalu (Märjamaa piirkond), Tõnu Rahula (Raikküla 

piirkond) lõpevad volitused 12.06.20. Vaja on uuesti valida juhatuse liikmed piirkondadest. 

Juhatuse liikmetel, kes on ühtlasi sidusrühma esindajad, tuleb sidusrühmas läbi viia juhatuse 

liikme kandidaadi valimised ja esitada kandidaadid (koos kandidaadi kirjaliku nõusolekuga 

ning valimise protokolliga või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõestusega) 

üldkoosolekule kinnitamiseks. 

Inna Laanmetsa volitused lõpevad 14.12.2020 ja praegu juhatuse liikme vahetust ei tee. 

Rapla piirkonna juhatuse liikme valimise korraldab Rapla Vallavalitsus. 

Juhatuse liikmeid peab kokku olema 9 (1 igast piirkonnast). Vastavalt Raplamaa 

Partnerluskogu põhikirja punktile 7.5 on juhatuse koosseis: 1/3 kohaliku omavalitsuse 

esindajad; 1/3 mittetulundusühingute ja sihtasutuste esindajad ja 1/3 äriühingute, FIEde 

esindajad. Juhatuse liikmed valitakse 3. aastaks.  

 

Otsustati: 

2.4.1 Juhatuse liikmetel viia läbi uute juhatuse liikme kandidaatide valimised Käru, Juuru, 

Kaiu, Raikküla, Vigala, Märjamaa, Rapla ja Kehtna piirkondades ning saata kandidaadi 

andmed (kandidaadi kirjalik nõusolek, valimise protokoll või muu kirjalikku taasesitamist 

võimaldavas vormis tõestus) kirjalikult hiljemalt 01.06.2020 Raplamaa Partnerluskogu 

büroosse.   

2.4.2 Juhatuse liikme kandidaadid seada üles Raplamaa Partnerluskogu juunikuus toimuvale 

üldkoosolekule. 

 

2.5 Üldkoosoleku kokku kutsumine 

Juunikuus on vajalik Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolek kokku kutsuda. Üldkoosoleku 

kokkukutsumisest tuleb liikmetele ette teatada vähemalt 7 päeva (tuleneb 

mittetulundusühingute seadusest ja Raplamaa Partnerluskogu põhikiri ei sätesta pikemat 

etteteatamise tähtaega). Tegevjuht teeb ettepaneku üldkoosoleku kuupäevaks 18.06.20.  

 

Otsustati: 

2.5.1 Üldkoosolek kokku kutsuda 18.06.2020 algusega kell 16.00. 

 



   

 

 

                                                                                                                                                                                             
 
 

2.6 Muud küsimused 

Juhatuse liikmed küsisid liikmemaksude laekumist ja seisu. Tegevjuht toob andmed järgmisele 

juhatuse koosolekule. Samuti uurib tegevjuht naaber tegevusgruppide liikmemaksude kohta. 

Arutleti järgmise juhatuse koosoleku toimumise aega ja kohta: 03.06.20 ja Märjamaal Vanas 

bussikas kell 16. 

 

Otsustati: 

2.6.1 Tegevjuht teeb järgmisel juhatuse koosolekul ülevaate ühingu liikmemaksude 

laekumise kohta. 

2.6.2 Järgmine juhatuse koosolek toimub 3. juunil 2020, algusega kell 16.00 Märjamaal, 

Vanas bussikas. 

 

 

 

Triin Matsalu 

koosoleku juhataja        Rita Triinu Peussa 

/allkirjastatud digitaalselt/      protokollija   

         /allkirjastatud digitaalselt/ 




