Juhatuse koosoleku protokoll nr 6/2021
Koosoleku aeg: 13. mai 2021
Koosoleku koht: elektrooniline, Zoom keskkonnas 15.00-17.00
Osavõtjad: juhatuse liikmed: Natalia Lüllmaa, Hannes
Anne Leht, Inna Laanmets, Kirsti Mau, Hans-Jürgen Schumann
Puudusid: Heiti Arro, Elari Hiis
Kutsutud: Rita Triinu Peussa, Andra Liibek
Koosoleku juhataja: Triin Matsalu
Protokollija: Rita Triinu Peussa
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Triin

Matsalu,

Päevakord:
1. Majandusaasta aruanne 2020 ja revisjonikomisjoni akt
2. Lootusetute laekumiste summa korrigeerimine
3. Meede 3 „Kogukonna edendamine“ hindamiskomisjoni asendusliikme määramine
4. Üldkoosoleku kuupäeva, koha ja päevakorra kinnitamine
5. Strateegia 2014-2020 muutmine
6. Informatsioonid
1. Majandusaasta aruanne 2020 ja revisjonikomisjoni akt.
Andra Liibek (arendusjuht-projektinõustaja raamatupidaja ülesannetes) tutvustas valminud
Raplamaa Partnerluskogu 2020. a majandusaasta aruannet ning revisjonikomisjoni akti.
Tegevusaruannet tutvustas juhatuse esimees Triin Matsalu. Juhatus, olles tutvunud esitatud
aruande ja aktiga, kiitis need heaks ja tegi ettepaneku esitada 2020 majandusaasta aruanne ja
revisjonikomisjoni akt üldkoosolekule.
Tegevjuht Rita Triinu Peussa andis lisainformatsiooni, et määras Andra Liibekule lisatasu (200
eurot bruto) majandusaasta aruande koostamise eest, sest ülesanne majandusaasta aruande
koostamiseks tuli ootamatult. Ootamatu, sest endine (kuni 31.12.20) raamatupidaja Heili
Kaljuste ei soostunud seda hoolimata eelnevast kokkuleppest siiski koostama.
Otsus: saata majandusaasta aruanne 2020 ja revisjonikomisjoni akt üldkoosolekule.
2. Lootusetute laekumiste summa korrigeerimine
Juhatus otsustas oma 15.02.2021 toimunud koosolekul laekumata liikmemaks summas 90 eurot
lugeda ebatõenäoliseks laekumiseks (lootusetud nõuded). Peale juhatuse otsust laekus
liikmemaksude näol 30 eurot ning ebatõenäolise laekumise summa vähenes selle võrra.
Arendusjuht-projektinõustaja raamatupidaja ülesannetes Andra Liibek tegi ettepaneku
juhatusele kinnitada lootusetuks laekumise summaks 60 eurot.
Otsus: kinnitada lootusetuks laekumise summaks 60 eurot.
3. Meede 3 „Kogukonna edendamine“ hindamiskomisjoni asendusliikme määramine
Juhatus kinnitas oma 13. märtsil 2021 toimunud koosolekul meetme 3 „Kogukonna edendamine“
hindamiskomisjoni ja hindamiskomisjoni asendusliikmed. Meetmesse 3 laekus toetusetaotlus
Rapla piirkonnast hindamiskomisjoni arvatud isikult ning ta pidi ennast hindamiselt huvide
konflikti tõttu taandama. Samuti pidi ennast taandama Rapla piirkonnast hindamiskomisjoni
asendusliikmeks määratud isik, kuna on esitatud toetusetaotluses hinnapakkumisega
teenuseosutaja.
Rapla piirkonna sidusrühma esindaja Triin Matsalu tegi ettepaneku määrata Rapla piirkonnast
hindamiskomisjoni asendusliikmeks ja edasi hindamiskomisjoni liikmeks Anneli Pärna
(ettevõtja).

Otsus: kinnitada meetme 3 „Kogukonna edendamine“ hindamiskomisjoni asendusliikmeks ja
edasi hindamiskomisjoni liikmeks Anneli Pärna (ettevõtja).
4. Üldkoosoleku kuupäeva, koha ja päevakorra kinnitamine
Ettepanek Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolek viia läbi 18.06.21 Laukataguse Puhkekülas,
algusega kell 9.30. Päevakorda lisada järgmiselt:
1. Raplamaa Partnerluskogu 2020 majandusaasta aruande sh revisjoniakti ärakuulamine,
majandusaasta aruande 2020 kinnitamine;
2. Strateegia 2014-2020 muutmine;
3. Kehtna Hoiu-Laenuühistust välja astumine.
Otsus: kinnitada üldkoosoleku toimumise aeg 18.06.21 ja koht Laukataguse Puhkeküla ning
päevakord:
1. Raplamaa Partnerluskogu 2020 majandusaasta aruande sh revisjoniakti ärakuulamine,
majandusaasta aruande 2020 kinnitamine;
2. Strateegia 2014-2020 muutmine;
3. Kehtna Hoiu-Laenuühistust välja astumine.
4. Strateegia 2014-2020 muutmine
Tegevjuht Rita Triinu Peussa selgitas Raplamaa Partnerluskogu Strateegia 2014-2020
muutmise vajadust.
Tulenevalt Eesti maaelu arengukava 2014–2020 (edaspidi MAK) pikendamisest 2 aasta võrra,
pikeneb ka LEADER meetme rakendamine aastateks 2021 ja 2022. Meetme pikenemise korral
on vajalik uuendada ka arengustrateegiaid, mille kaudu LEADER meedet rakendatakse.
MAKi muudatusega on LEADER meetmele ettenähtud täiendavaid rahalisi vahendeid (kogu
Eesti) 34 588 897 euro ulatuses, millest 4 675 182 eurot lisandus taastekava vahenditest.
Taastekava vahendeid on võimalik kasutada projektitaotluste (alameede 19.2) rahastamiseks.
Maaeluministeeriumi sõnul on lisanduvate vahendite kasutusele võtmiseks vajalik uuendada
strateegia meetmed ning nende eesmärke, sihttasemeid ja rahastamiskava, samuti täiendada
strateegiat taastekava vahendite kasutamise osas.
Maaeluministeerium plaanib alustada uue programmiperioodi kohalike arengustrateegiate
ettevalmistamise meetmega 2022 aastal ning sellest tulenevalt on ministeeriumi seisukoht, et ei
ole mõistlik käesoleva muudatusega, mille peamine eesmärk on LEADER meetme sujuv
rakendamine üleminekuperioodil, läbi viia uut hetkeolukorra kirjeldust ega piirkondlike
vajaduste, nõrkuste, ohtude ja tugevuste analüüsi. Sellest tulenevalt ei ole vajalik läbi viia
laiapõhjalist kaasamist kogu strateegia muutmise osas, vaid võib moodustada erinevaid
töörühmi, teha mõttekorjeid või viia juhatuse/üldkoosoleku tasandile ainult peamised
muudatused, eelkõige lisanduva meetmega seonduv.
Mida muuta strateegias
Üleminekuperioodil LEADER meetme rakendamiseks tuleks strateegiates muuta minimaalselt
järgnevaid osasid/teha järgmised muudatused:
•
pikendada strateegia kehtivust minimaalselt kuni 31.12.2022;
•
vaadata üle, kas kehtivad eesmärgid on asjakohased – kuigi kohustust eesmärke ümber
hinnata ei ole, võib siiski olla vajadus teatud strateegilised suunad ümber hinnata või täiendada.
Näiteks võivad osad eesmärgid olla ehk ajas muutunud ning on mõistlik need ümber hinnata;
•
muuta rahastamiskava – uuendada planeeritavat rahastamise jaotust meetmete ja
aastate lõikes, võttes arvesse lisanduvate vahendite osa;

•
korrigeerida meetmete sihttasemed – strateegiate koostamisel planeeritud sihttasemed
tuleks lisanduva eelarve osas ümber hinnata ning vajadusel korrigeerida ka näitajaid,
mida meetmete osas kogutakse;
•
uuendada läbivalt strateegias aastaarvud, mis puudutavad tulevasi tegevusi (näiteks:
järelhindamise kuupäev, teatud lõpptähtajad);
•
lisada juurde taastekava vahenditest rakendatav COVID-19 olukorra leevendamiseks
suunatud meede.
Taastekava vahenditest rahastatava meetme alus
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013 art 58a alusel on MAKis võimalik
kasutada täiendavaid vahendeid põllumajandussektori ja maapiirkondade olukorra
leevendamiseks seonduvalt COVID-19 tagajärjel tekkinud olukorraga. MAKi muudatusega on
LEADER meetmele suunatud taastekava vahendid projektitaotlustele (alameede 19.2).
Nimetatud vahendeid rahastatakse 100% EU vahenditest ning neid rakendatakse samade reeglite
alusel nagu kõiki teisi LEADER projektitaotluste meetmeid, lähtudes eelkõige maaeluministri
23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADERprojektitoetus“
nõuetest.
Vahendite kasutamiseks peab kohalik tegevusgrupp looma eraldiseisva meetme. Selles meetmes
vastuvõetud, rahuldatud ja makstud taotlusi tuleb eraldiseisvalt käsitleda, kuna Eestil on kohustus
nende raames tehtavad maksed, tulemused ja aruandlus esitada Euroopa Komisjonile eraldi.
COVID-19 kriisist tingitud olukorra leevendamiseks mõeldud meede
Taastekava vahendite kasutamine tuleb strateegias ära kirjeldada eraldi meetmena, mille eesmärk
vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/2094 artiklile 1.
Artikkel 1
Reguleerimisese ja kohaldamisala
1. COVID-19 kriisi järgse taastumise toetuseks luuakse käesoleva määrusega Euroopa Liidu
taasterahastu („taasterahastu“).
2. Taasterahastu kaudu antava toetusega rahastatakse eelkõige järgmisi meetmeid COVID-19
kriisi negatiivsete majanduslike tagajärgedega toimetulemiseks või eraldatakse nimetatud kriisi
taaspuhkemise ärahoidmiseks järgmisi vahetult vajalikke rahalisi vahendeid:
a) tööhõive taastamise ja töökohtade loomise meetmed;
b) kestliku majanduskasvu ja tööhõive potentsiaali elavdavate, liikmesriikide ühtekuuluvust
tugevdavate ja nende vastupidavust suurendavate reformide ja investeeringute vormis võetavad
meetmed;
c) COVID-19 kriisist majanduslikult mõjutatud ettevõtjatele, eelkõige väikeste ja keskmise
suurusega ettevõtjatele suunatud meetmed ning samuti toetus investeeringutele liidu kestliku
majanduskasvu tugevdamise seisukohast kesksetesse tegevusaladesse, sealhulgas otsesed
finantsinvesteeringud ettevõtetesse;
d) COVID-19 kriisile reageerimiseks vajalike teadusuuringute ja innovatsiooni meetmed;
e) meetmed, mille abil suurendada liidu tasandil valmisolekut kriisideks ning võimaldada liidu
tasandil kiirelt ja tõhusalt reageerida ulatuslikele hädaolukordadele, sealhulgas varuda
esmatarbekaupu ja meditsiinivahendeid ning hankida kriisile kiireks reageerimiseks vajalikku
taristut;
f)meetmed, mille abil tagada, et COVID-19 kriis ei takistaks õiglast üleminekut
kliimaneutraalsele majandusele;
g)meetmed, mille abil leevendada COVID-19 kriisi mõju põllumajandusele ja maaelu arengule.

Vastav meede peab olema suunatud majandusliku ja sotsiaalse arengu edendamiseks
maapiirkondades ning kaasa aitama majanduse vastupanuvõimelisele, kestlikule ja digitaalsele
taastumisele. Strateegias tuleb meetme rakendamise vajalikkust põhjendada ning välja tuua,
kuidas meede aitab kaasa COVID-19 põhjustatud kriisi mõjuga toime tulemisele
tegevuspiirkonnas.
Meetmega on piirkondlikult võimalik toetada just neid valdkondi ja tegevusi, mis on piirkonna
jaoks kõige akuutsem või vajalikum. Meetme disainimisel tuleb lähtuda maaeluministri 23.
oktoobri 2015. a määrusest nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“
ning muudest asjakohastest õigusaktidest. Kuna nimetatud meetme vahendid on piiratud, võib
kohalik tegevusgrupp otsustada meetme täiendavale suunitlusele nt väga konkreetselt ühte või
mitmesse valdkonda, teatud sihtgrupile või kindlateks tegevusteks. Meetme suunitlus ja
kitsendamine on kohaliku tegevusgrupi võimalus mitte kohustus ning eelkõige tuleb lähtuda
piirkonna vajadustest ja võimalustest.
Meetme koostamisel tuleb kirjeldada ära kõik nõutavad osad, mis on välja toodud
põllumajandusministri 14. oktoobri 2014.a määruse nr 85 „LEADERi kohaliku arengu strateegia
ettevalmistamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise
kord“ § 8.
Uue meetme kujundamine
Tulenevalt Euroopa nõukogu määruses (EL) 2020/2094 sätestatust tuleb taastekava vahendeid
kasutada COVID-19 kriisi põhjustatud negatiivsete majanduslike tagajärgedega tegelemiseks ja
majanduse taastamiseks. Samuti sätestab määrus, et antav toetus peaks keskenduma eelkõige
meetmetele, mille abil taastada tööturgu ja sotsiaalkaitset ning /.../ mille abil elavdada kestliku
majanduskasvu ja tööhõive potentsiaali, et /.../ toetada üleminekut keskkonnasäästlikule ja
digitaalsele majandusele, toetada COVID-19 kriisist mõjutatud ettevõtjaid, eelkõige väikeseid ja
keskmise suurusega ettevõtjaid /.../, toetada COVID-19 kriisile reageerimiseks vajalike
teadusuuringute ja innovatsiooni meetmeid /.../ toetada pingutusi õiglase ülemineku tagamiseks
kliimaneutraalsele majandusele ning maapiirkondade põllumajandust ja arengut COVID-19
kriisi tagajärgedega toimetulekul.
Strateegiasse lisatud meetme disainimiseks toimus arutelu Sihtasutusega RAEK, kes tõi välja
maakonna ettevõtjate vajadused seoses kriisiga. Samuti on meetme kujundamisel kasutatud üleeestilist uuringut „COVID-19 kriisi mõju uuring ettevõtetele“. Uuringu eesmärk oli kirjeldada
COVID-19 kriisi mõju ettevõtete majandustegevusele; kirjeldada abi- ja toetusmeetmete
kasutamist ettevõtete hulgas; uurida ettevõtete võimekust uues olukorras kohaneda; uurida
seoseid ettevõtete tegevusalade ja tegevuspiirkondade ning kriisiga hakkamasaamise vahel.
Juhatus arutas muudetud strateegiat ning otsustas omapoolsed ettepanekud saata tegevjuhile
hiljemalt 24.05.21. Juhatus tutvub veelkord lisatud täiendustega strateegiaga ning kooskõlastab
e-kirjaliselt. Ühingu liikmetele saadetakse strateegia küsimuste ja ettepanekute tegemiseks
01.06.21 ja tagasisidet oodatakse 07.06.2021. Hiljemalt 9.06.21 saadetakse üldkoosoleku
materjalid ühingu liikmetele.
Otsus: tegutseda strateegia dokumendiga ettepandud ajagraafiku järgi ning esitada muudetud
strateegia üldkoosolekule kinnitamiseks.
3. Informatsioonid
3.1 Tegevjuht Rita Triinu Peussa andis ülevaate 18.06.21 planeeritud seminari „15. aastat
Leader-tegvust Raplamaal“ korraldamise seisust. Esitatud päevakava:

PÄEVA AJAKAVA
10.45-11.00 kogunemine seminarile, tervituskohv, registreerimine.
Fotonäitus reisipildid slaididena
11.00-11.05 avamine
11.05-11.20 tagasivaade asutamisele ja tegutsemisele.
11.20-11.25 Tänuminutid
11.30-12.00 kokkuvõte 2 perioodi tegevustest:
I periood + juhatus
II periood
12.00-12.05 muusikapala
12.10-12.20 Märjamaa piirkonna projektinäide
12.25-12.50 Kaiu ja Juuru kogukonna tegemised
12.50-13.00 Kehtna valla rahvatantsijad + lühikokkuvõte tegemistest
13.00-13.15 Kohila piirkonna tegemised
13.15-13.30 Käru piirkonna projektinäide
13.30-14.15 LÕUNA 45 min
13.30-14.15 elav muusika
14.15-15.15 Kuidas olla liider LEADERis? Inspiratsiooni- ja õnnekoolitaja Kaidi Karilaid
15.20-15.35 Vigala piirkonna projektinäide
15.35-15.40 muusikapala
15.45-16.00 Raikküla piirkonna projektinäide
16.05-16.20 Rapla piirkonna projektinäide
16.20-...
sõnavõtud, lõpetamine tordiga, muusika
Juhatus nõustus päevakavaga.
3.2
Tegevjuht andis teada, et uuel Leader perioodil on kavas rakendada multifonde.
Läbirääkimised on Keskkonnaministeeriumiga ja Sotsiaalministeeriumiga, tegevusgruppidelt on
infokorjet teemade osas tehtud.
3.3
Meetmesse 3 „Kogukonna edendamine“ laekus 9 projektitaotlust. Projektitaotluste
kogusumma on 46 278,90 eurot, millest toetuseks küsitakse 41 718,80 eurot. Kokku on
kevadvoorus jagada 35 962,00 eurot. Info on üleval kodulehel: https://raplaleader.ee/loppeskogukonna-edendamise-meetme-3-projektitaotluste-vastuvott/
3.4
Arendusjuht.projektinõustaja Andra Liibek tegi ülevaate koostööprojekti „Keskpõrandale
kokku“ seisust. Kokkuvõte on üleval kodulehel https://raplaleader.ee/leader-koostooprojekt-onhoogsalt-kaima-lainud/
3.5
Järgmine juhatuse koosolek 16.06 kell 13.00 Rapla kontoris.
Otsus: juhatus võttis informatsioonid teadmiseks.
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