Juhatuse koosoleku protokoll nr 8/2021
Koosoleku aeg: 17. august 2021
Koosoleku koht: Rapla, Viljandi mnt 6 ja Zoom keskkond, kell 15.00-17.00
Osavõtjad: juhatuse liikmed: Natalia Lüllmaa (Zoomis), Hannes Vald, Triin Matsalu,
Inna Laanmets (Zoomis), Kirsti Mau, Heiti Arro (Zoomis), Anne Leht (Zoomis).
Puudusid: Hans-Jürgen Schumann, Elari Hiis
Kutsutud: Rita Triinu Peussa, Andra Liibek
Koosoleku juhataja: Triin Matsalu
Protokollija: Rita Triinu Peussa
Päevakord:
1. Covid-meetme lisamine rakenduskavasse
2. 2021 aasta rakenduskava muutmine
3. Informatsioonid
1. Covid-meetme lisamine rakenduskavasse
Tuginedes maaeluministri 25.05.2021 käskkirjale nr 7 „Kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADERprojektitoetuse eelarve suurendamine üleminekuperioodiks määratud vahenditest aastateks 2021. ja
2022.“ on tegevusgrupile taasterahastu vahenditest määratud 241 342,59 eurot. Need vahendid on
mõeldud COVID-19 kriisi järgse taastumise toetuseks. Raplamaa Partnerluskogu strateegia 20142022 kohaselt saame avada meetme „Ettevõtluse toetamine Covid-19st tulenevate riskide
maandamiseks ja tagajärgedega toimetulekuks“ mahus 241 342,59 eurot.
Juhatuse liikmed tutvusid meetme meetmelehega ning otsustasid selle kinnitada. Ettepanek on meede
avada 01.11.2021, taotluste vastuvõtt kuni 01.12.2021.
Sama informatsioon anti ka üldkoosolekule (18.06.21, protokoll nr 1/2021 punkt 3) koos strateegia
muudatuste kinnitamisega.
Otsus: avada meede „Ettevõtluse toetamine Covid-19st tulenevate riskide maandamiseks ja
tagajärgedega toimetulekuks“ mahus 241 342,59 eurot. Taotluste vastuvõtmise aeg 01.1101.12.2021. Kinnitada meetmeleht. Meede kajastada rakenduskavas kohe kui e-PRIAS on see
võimalik.
2. 2021 aasta rakenduskava muutmine
Tuginedes maaeluministri 25.05.2021 käskkirjale nr 7 „Kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADERprojektitoetuse eelarve suurendamine üleminekuperioodiks määratud vahenditest aastateks 2021. ja
2022.“ on tegevusgrupile määratud kohaliku tegevusgrupi toetust ja LEADER projektitoetust kokku
1 451 288,25 eurot. See annab võimaluse avada juba sel aastal nn tavameetmed. Meetmete mahud on
määratud strateegias kinnitatud protsentidega ning üldkoosolek on koos strateegiamuudatuste
kinnitamisega saanud teada protsentuaalsed meetmete mahud (18.06.21, protokoll nr 1/2021 punkt
3). Ettepanek avada meede 1 „Elukeskkonna parendamine ja maaelu põhiteenuste kvaliteedi
tõstmine“, mahuga 630 394,79 eurot. Ettepanek on meede avada 15.11.2021, taotluste vastuvõtt kuni
15.12.2021. Juhatus tutvus meetmelehega ning kinnitas selle.
Samuti on vajadus muuta 2021. aasta rakenduskavas jooksvaid ja elavdamise kulusid. Ettepanek
muuta 2021. aasta rakenduskava järgmiselt: lisada jooksvatesse kuludesse 7 399,00 eurot ning
elavdamise kuludesse 20 000 eurot. Rakenduskava esitada järgmiselt: jooksvad kulud 115 843,00
eurot, elavdamise kulud 23 925,00 eurot ning lisada strateegia meede „Elukeskkonna parendamine ja
maaelu põhiteenuste kvaliteedi tõstmine“ 630 394,79 eurot.
Seoses rakenduskava muutmisega tegi juhatuse esimees ettepaneku vaadata üle büroo töötajate
töötasumäärad ning otsustati alates 01.09.2021 rakendada tegevjuhi töötasu 2 500 eurot, arendusjuhtprojektinõustaja 2000 eurot ning tasu raamatupidamise ülesannete täitmise eest 300 eurot ühes
kalendrikuus.

Otsus:
2.1 Muuta 2021 aasta rakenduskava järgmiselt:
Jooksvad kulud 115 843,00 eurot
Elavdamise kulud 23 925 eurot
Meede 1 „Elukeskkonna parendamine ja maaelu põhiteenuste kvaliteedi tõstmine“ 630 394,79 eurot.
2.2 Avada meede 1 „Elukeskkonna parendamine ja maaelu põhiteenuste kvaliteedi tõstmine“ mahus
630 394,79 eurot. Taotluste vastuvõtmise aeg 15.11-15.12.2021. Kinnitada meetmeleht. Meede lisada
2021. aasta rakenduskavasse.
3. Informatsioonid
3.1 Juhatuse liikmed andsid informatsiooni toimuvate õppereiside kohta: Kaiu-Juuru piirkond
külastab 04.-05.09 Läänemaad ning Kehtna-Märjamaa-Vigala piirkonnad külastavad 01.-02.10
Setomaad.
Otsus: juhatus võttis informatsiooni teadmiseks.
3.2 Silmas pidades uut LEADER toetusperioodi tuleb koostada Türi ja Kehtna vallavalitsustele
märgukiri, kus soovime teada kuidas on nende valdade plaanid vastavalt Käru ja Järvakandi
piirkondadega. Kas Käru piirkond Türi vallast lahkub Raplamaa Partnerluskogu
tegevuspiirkonnast ja liitub Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tegevuspiirkonnaga ning Järvakandi
piirkond Kehtna vallast lahkub Rohelise Jõemaa Koostöökogu tegevuspiirkonnast ning liitub
Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnaga. Viimane oleks õigem silmas pidades Raplamaad
kui tervikut ning sellisel juhul kattuksid ka Rapla maakonna piirid ja Raplamaa Partnerluskogu
tegevuspiirkonna piirid. On tekkinud olukord, kus taotleja on registreeritud Raplamaa
Partnerluskogu tegevuspiirkonda (Kehtna vald), kuid toetust soovib Rohelise Jõemaa
Koostöökogu tegevuspiirkonda. Samas on tegemist mõlema piirkonna puhul Kehtna vallaga ja
Raplamaaga.
Otsus: Saata Türi Vallavalitsusele järelpärimine selle kohta, milline on valla edasine plaan seoses
Käru piirkonna kuuluvusega Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonda ning Kehtna
Vallavalitsusele järelpärimine selle kohta, milline on valla edasine plaan seoses Järvakandi piirkonna
kuulumisega Rohelise Jõemaa Koostöökogu tegevuspiirkonda.
3.3 Järgmine juhatuse koosolek toimub septembris. Oktoobrisse planeerida juhatuse koosolek
Saaremaal, kus saame tutvuda Saarte Koostöökoguga.
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