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7. Vana-Vigala Keraamikatöökoja külastus ja töötuba. 

 

 

1. Meede 2.2 „Ettevõtluse toetamine Covid-19st tulenevate riskide maandamiseks ja 

tagajärgedega toimetulekuks“ hindamiskomisjoni koosseisu muutmine. 

 

Meede 2.2 „Ettevõtluse toetamine Covid-19st tulenevate riskide maandamiseks ja tagajärgedega 

toimetulekuks“ hindamiskomisjoni koosseis on kinnitatud juhatuse otsusega 13.10.21 protokoll 

10/2021 p 2. Samal koosolekul kinnitati ka asendusliikmed. Laekunud taotluste hindamisest on 

teinud taandamisavalduse Andres Jõessar, kes on ühe taotleja osas seotud isik. Hindamiskomisjoni 

koosseisu on ettepanek kinnitada asendusliige Alar Linna Märjamaa piirkonnast ja ettevõtjate 

esindajana. 

Otsus: kinnitada Alar Linna meetme „Ettevõtluse toetamine Covid-19st tulenevate riskide 

maandamiseks ja tagajärgedega toimetulekuks“ hindamiskomisjoni liikmeks. 

2. Arutelu koostöövõimalustest Raplamaa Külade Liiduga. 

Arutelu toimus Raplamaa Külade Liiduga koostöö teemal. Kuidas uuel perioodil võiks kaks 

organisatsiooni koos töötada?  

 

Otsustati: pikem ja põhjalikum arutelu sellel teemal läbi viia uuel, 2022. aastal, ning seejärel 

kutsuda kokku külade liidu juhatusega ühine ümarlaud. 

 

3. Käru ja Järvakandi piirkondade kuuluvus tegevusgruppi  uuel perioodil 

Raplamaa Partnerluskogu on pöördunud järelepärimistega Kehtna ja Türi valdade poole saamaks 

teada, kuidas vallad tulevikus näevad Järvakandi ja Käru piirkonna kuuluvust tegevusgruppidesse. 

Mõlemad vallavalitsused on vastanud, et jätkatakse nii nagu senini: Türi valla Käru piirkond jääb 

Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonda ning Kehtna valla Järvakandi piirkond jätkab Rohelise 

Jõemaa tegevuspiirkonnas. 

 

Otsus: juhatus võttis info teadmiseks. 

 



 

4. Toimunud üldkoosoleku kokkuvõte 

Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolek toimus elektrooniliselt 03.-09.12.21. Osales 52 liiget, kes 

tagastasid hääletuslehed õigeaegselt. 3 liiget tagastasid hääletuslehe peale üldkoosoleku tähtaega ja 

nende hääli ega osalust ei arvestatud. Kõik otsustuspunktid said vastu võetud.  

 

Otsus: juhatus võttis informatsiooni teadmiseks 

 

5. Meede 2.2 laekunud projektitaotluste ülevaade. 

Arendusjuht-projektinõustaja Andra Liibek tegi lühikokkuvõtte meetmesse „Ettevõtluse toetamine 

Covid-19st tulenevate riskide maandamiseks ja tagajärgedega toimetulekuks“ laekunud 

projektitoetuse taotlustest. Laekus 11 taotlust, neist 6 ettevõtjat ja 5 ettevõtjaid koondavat 

organisatsiooni. Meetme mahtu täis ei küsitud ja jääb väike jääk. 

Otsus: juhatus võttis informatsiooni teadmiseks. 

 

6. Muud informatsioonid. 

Tegevjuht Rita Triinu Peussa andis ülevaate Leader talveseminaril kuuldust. Seminari materjalidega 

saab tutvuda Eesti Maaeluvõrgustiku kodulehel 

https://maainfo.ee/index.php?id=7584&page=3394& 

Otsus: juhatus võttis informatsiooni teadmiseks. 

7. Vana-Vigala Keraamikatöökoja külastus ja töötuba. 

Juhatuse liikmed tutvusid Vana-Vigala rahvamajas asuva keraamikatöökoja tööga. Saadi teada, kui 

oluline on selle tegevuse toimumine kohalikule kogukonnale. Toimus keraamikatöökoja toimimise 

ja tegevuste tutvustus ning väike töötuba, mille viis läbi Vigala Külade Ümarlaud MTÜ. 

 

 

 

Triin Matsalu           Rita Triinu Peussa 

koosoleku juhataja        protokollija   

  

 

/allkirjastatud digitaalselt/        /allkirjastatud digitaalselt/

  

https://maainfo.ee/index.php?id=7584&page=3394&

