
Juhatuse koosoleku protokoll nr 11/2021 

 

Koosoleku aeg: 10. november 2021   

Koosoleku koht: Rapla, Krantsi kõrts, kell 15.30-17.30 

Osavõtjad:  

juhatuse liikmed: Natalia Lüllmaa, Hans-Jürgen Schumann, Triin Matsalu, Kirsti Mau, Heiti Arro, 

Inna Laanmets, Elari Hiis, Anne Leht 

Puudus: Hannes Vald 

Kutsutud: Rita Triinu Peussa, Andra Liibek 

Koosoleku juhataja: Triin Matsalu 

Protokollija: Rita Triinu Peussa 

 

Päevakord: 

1. Raplamaa Partnerluskogu põhikirja muudatuste läbivaatamine 

2. Revisjonikomisjoni koosseisu ja tasu muutmine 

3. Informatsioon 2014-2021 projektide seisust 

4. Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku kuupäeva, koha ja päevakorra kinnitamine 

5. Informatsioonid 

5.1 Käru ja Järvakandi piirkonna kuulumine tegevusgruppide tegevuspiirkonda uuel, 2023-

2027.a perioodil 

5.2 Roheline LEADER näitus Raplas 

5.3 Toimunud ja plaanis sidusrühmade õppereisid 2021 ja 2022 aastal 

5.4 Raplamaa Partnerluskogu büroo tegevjuhi ja arendusjuht-projektinõustaja premeerimine 

2021 töötulemuste eest 

5.5 Muu informatsioon 

 

1. Raplamaa Partnerluskogu põhikirja muudatuste läbivaatamine 

Tegevjuht Rita Triinu Peussa tutvustas juhatusele ühingu põhikirja muudatusi. Muudatused on teksti 

parandused selguse huvides ja täpsustused üldkoosoleku ja juhatuse toimingute osas. Mõlema organi 

ülesannete loeteludes esineb korduseid, mis vajavad redigeerimist. 

Otsus: suunata Raplamaa Partnerluskogu põhikiri üldoosolekule kinnitamiseks. 

2. Revisjonikomisjoni koosseisu ja tasu muutmine 

Tegevjuht informeeris juhatust, et revisjonikomisjoni poolt on tulnud ettepanek muuta komisjoni 

koosseisu. Vajalik on uute liikmete osas pidada läbirääkimised ning teha ettepanek üldkoosolekule 

revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamiseks. Samuti on mõistlik üle vaadata revisjonikomisjoni 

liikmete töö tasustamine. Ettepanek alates 2022. aastast maksta revisjonikomisjoni liikmetele 

revisjoni läbiviimise ja akti koostamise eest tasu 250 eurot bruto. 

 

Otsus: rääkida läbi võimalike revisjonikomisjoni liikmetega ning esitada kandidaadid 

üldkoosolekule kinnitamiseks. Teha üldkoosolekule ettepanek kinnitada revisjonikomisjoni liikme 

töötasu suuruseks alates 2022. aastast 250 eurot bruto. 

 

3. Informatsioon 2014-2021 projektide seisust 

Arendusjuht-projektinõustaja Andra Liibek tegi ülevaate 2014-2021. aastatel taotletud ja rahastatud  

toetuste suurusest ning teostunud projektidest. Projektide koond on üleval www.raplaleader.ee . 

 

Otsus: anda üldkoosolekule informatsioon 2014-2021 projektide seisust. 

 

4. Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku kuupäeva, koha ja päevakorra kinnitamine  

Tulenevalt covid-19 tekitatud olukorrast on ettepanek ühingu üldkoosolek detsembris läbi viia 

elektrooniliselt: e-kirjaliselt. Ajavahemik läbiviimiseks 03.12-09.12.2021.  

Koosoleku meelelahutusliku osana leida digietenduse/kontserdi võimalus. 

http://www.raplaleader.ee/


Päevakorda lisada järgmised punktid:  

• Raplamaa Partnerluskogu põhikirja muudatuste kinnitamine 

• Raplamaa Partnerluskogu revisjonikomisjoni koosseisu ja tasu kinnitamine 

• Informatsioon 2014-2021 projektide seisust 

• Meelelahutuslik osa digitaalsel kujul 

 

Otsus: kinnitada üldkoosoleku toimumine e-kirjaliselt ajavahemikul 03.12-09.12.2021 

päevakorraga:  

1. Raplamaa Partnerluskogu põhikirja muudatuste kinnitamine 

2. Raplamaa Partnerluskogu revisjonikomisjoni koosseisu ja tasu kinnitamine 

3. Informatsioon 2014-2021 projektide seisust 

4. Meelelahutuslik osa digitaalsel kujul 

 

5. Informatsioonid 

 

5.1 Käru ja Järvakandi piirkonna kuulumine tegevusgruppide tegevuspiirkonda uuel, 2023-2027.a 

perioodil 

6. oktoobril saatis Raplamaa Partnerluskogu järelpärimise Kehtna Vallavalitsusele Järvakandi 

piirkonna kohta. Kas jätkatakse Järvakandi piirkonnaga kuulumist Rohelise Jõemaa tegevuspiirkonda 

või tullakse Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonda. Vastust ei ole saadud.  

Samasisuline küsimus tuleb esitada Türi Vallavalitsusele, kas Käru kuulub ka edaspidi Raplamaa 

Partnerluskogu tegevuspiirkonda või liigutakse Lõuna-Järvamaa koostöökogu tegevuspiirkonda. 

Lõuna-Järvamaa koostöökogu on teinud meile ettepaneku esitada ühine järelpärimine selles 

küsimuses Türi Vallavalitsusele. 

 

Otsus: võtta informatsioon teadmiseks ning esitada koos Lõuna-Järvamaa koostöökoguga 

järelpärimine Türi Vallavalitsusele Käru piirkonna edaspidise kuulumise kohta emba-kumba 

tegevuspiirkonda. 

 

5.2 Roheline LEADER näitus Raplamaal 

Roheline LEADER näituse eesmärk on esile tõsta LEADER-meetme toetuse abil ellu viidud tegevusi, 

kus on eelkõige fookuses „roheline“ mõttelaad, säästev suhtumine keskkonda ja jätkusuutlikku 

majandusse. Valminud on värvikate piltidega kaunistatud väljapanek, mis koosneb 14 näitusstendist, 

millelt leiab lisaks 26 projekti kirjeldustele ka lühiülevaate LEADER tegevusgruppidest ja Eesti 

LEADERist. Raplamaad esindab selles väljapanekus projekt: „NÖFF 2021, teema KESKKOND“. 

Näitus on Raplas, Rapla Kultuurikeskuse ruumides, aprillikuus 2022. 

 

Otsus: informatsioon võeti teadmiseks. 

 

5.3 Toimunud ja plaanis sidusrühmade õppereisid 2021 ja 2022 aastal 

2021. aastal toimusid järgmised Raplamaa Partnerluskogu õppereisid: 

septembris Läänemaale, oktoobris Setomaale ja Saaremaale. Rohkem sel aastal õppereise ei 

korraldata.  

2022. aastal on kavas sidusrühmade esindajatega õppereis Portugali, Lissaboni lähiümbrus-tutvuda 

multifondide toimimisega sealsetes LEADER tegevusgruppides. Plaan sõita aprillikuus. Planeerida 

ka õppereis Poola või Slovakkiasse, et tutvuda sealse arukate külade programmiga. 

 

Otsus: võtta informatsioon teadmiseks ning jätkata läbirääkimisi vastuvõtvate maadega ning viia 

õppereisid ellu. 

5.4 Raplamaa Partnerluskogu büroo tegevjuhi ja arendusjuht-projektinõustaja premeerimine 2021 

töötulemuste eest 



Juhatuse esimees Triin Matsalu paneb arutlusele  tegevjuhi esildisest tulenevalt ettepaneku maksta 

büroo töötajatele (tegevjuht, arendusjuht-projektinõustaja) 2021. aastal tulemustasu. Juhatus on büroo 

tööga rahul, infovahetus juhatuse ja büroo vahel on väga hea. Juhatus arutas tulemustasu maksmist 

e-kirja teel. Juhatuse liikmete arvamuste ja ettepanekute alusel  teeb juhatuse esimees  ettepaneku 

maksta büroo töötajatele tulemustasu summas 500 eurot bruto. 

 

Otsus: maksta büroo töötajatele tulemustasu 500 eurot bruto, tasu maksta välja 2021. aasta jooksul. 

 

5.5 Muu informatsioon 

Järgmine juhatuse koosolek toimub 15.12.21 Vana-Vigala rahvamajas. 

 

 

 

Triin Matsalu           Rita Triinu Peussa 

koosoleku juhataja        protokollija   

  

 

/allkirjastatud digitaalselt/        /allkirjastatud digitaalselt/

  


