Juhatuse koosoleku protokoll nr 1/2022

Koosoleku aeg: 19.01.2022
Koosoleku koht: Rapla Kultuurikeskus
Osavõtjad:
juhatuse liikmed: Natalia Lüllmaa, Hans-Jürgen Schumann, Triin Matsalu, Heiti Arro, Hannes Vald,
Kirsti Mau, Elari Hiis, Anne Leht; Inna Laanmets.
Kutsutud: Egon Eiche, hindamiskomisjoni esimees; Rita Triinu Peussa, tegevjuht
Koosoleku juhataja: Triin Matsalu
Protokollija: Rita Triinu Peussa
Päevakord:
1. Meetme “Ettevõtluse toetamine Covid-19st tulenevate riskide maandamiseks ja
tagajärgedega toimetulekuks” paremusjärjestuse kinnitamine
2. Meetmete „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ ja „Kogukonna edendamine“
ajakavade kinnitamine
3. Meetmete „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ ja „Kogukonna edendamine“
hindamiskomisjonide koosseisu arutelu
4. Strateegia 2023-2027 ettevalmistamise tegevuskava arutelu
5. Üldkoosoleku kokku kutsumine ja päevakorra kinnitamine
6. Informatsioonid
1. Meetme “Ettevõtluse toetamine Covid-19st tulenevate riskide maandamiseks ja
tagajärgedega toimetulekuks” paremusjärjestuse kinnitamine
Meetme “Ettevõtluse toetamine Covid-19st tulenevate riskide maandamiseks ja tagajärgedega
toimetulekuks” hindamiskomisjoni esimeed Egon Eiche tegi juhatusele ülevaate hindamiskomisjoni
tööst ning tegi hindamiskomisjoni töö tulemusena ettepaneku meetme paremusjärjestuse
kinnitamiseks.
Taotlusvoor oli e-PRIAS avatud 01.11 - 01.12.2021. e-PRIA-sse laekus 13 taotlust, neist esitamata
jäeti taotleja poolt 2 taotlust. Hindamisele kuulus 11 taotlust. Hindamisele saadetud taotluste
abikõlbulik maksumus kokku oli 410 610,93 eurot ning toetust sooviti kogusumma 222 249,26
eurot. Meetme maht on 241 342,59 eurot. Eelarve jääk 19 093.33 eurot. Taotlused saadeti
hindamisele 20.12.2021. Toimus paikvaatluse ringreis 05.01.2022 toetuse taotlejatega kohtumiseks
ning projektide ärakuulamiseks. Hiljem toimus digitaalselt e-kirja teel projektide arutelu. Lõplikult
sai taotlused hinnatud 13.01.2022. Hindamisel osalesid 9 hindamiskomisjoni liiget (Egon Eiche,
Allar Läll, Alar Linna, Agnes Kurvits, Truvo Leinberg, Helbe Kliss, Leo Kass, Anneli Pärna,
Urmas Uustallo).
Ettepanek: kinnitada meetme “Ettevõtluse toetamine Covid-19st tulenevate riskide maandamiseks
ja tagajärgedega toimetulekuks” paremusjärjestus alljärgnevalt:
1. KOHILA MEEDIK OSAÜHING Hambaravi ravivõimekuse taastamine Covid-19 kriisis,
taotletav summa 11 160.00 eurot, hindepunktid 3.00
2. RAPLA KÄSITÖÖ- JA KUNSTISELTS „Käsitööettevõtja õpib“, taotletav summa 4 444.20
eurot, hindepunktid 2.93
3. LOIGU PÕLD OÜ „Kaera koorimine“, taotletav summa 49 991.40 eurot, hindepunktid 2.93
4. MITTETULUNDUSÜHING RABAV RAPLAMAA „MTÜ Rabav Raplamaa turunduse
arenguprogramm“, taotletav summa 4 981.50 eurot, hindepunktid 2.90

5. MÄRJAMAA ETTEVÕTJATE PIIRKONDLIK ÜHENDUS, „Ettevõtjate toimetulek
Covid-19st tulenevate tagajärgedega - Ahvenamaa ettevõtjate kogemused“, taotletav summa
5 000.00 eurot, hindepunktid 2.86
6. OSAÜHING RAIGER TRIO „Kriisist väljumiseks alternatiivsete energiatele üleminek“,
taotletav summa 28 999.42 eurot, hindepunktid 2.86
7. RAPLAMAA ETTEVÕTJATE ÜHING „Ettevõtjate esmaspäevad“, taotletav summa 4
989.60 eurot, hindepunktid 2.83
8. MITTETULUNDUSÜHING ETTEVÕTLIKUD NAISED RAPLAMAAL „Ühingu
liikmetele suunatud koolitusaasta "Arenguhüppe aasta 2022", taotletav summa 4 489.20
eurot, hindepunktid 2.79
9. OÜ EREK, „Fassaaditõstuki soetamine“, taotletav summa 27 600.00 eurot, hindepunktid
2.60
10. EMERSONS OÜ „Laadur-ekskavaatori soetamine“, taotletav summa 49 993.94 eurot,
hindepunktid 2.45
11. OSAÜHING UNIPLAST „Uniplast OÜ digitaliseerimine“, taotletav summa 30 600.00
eurot, hindepunktid 2.35

Otsus:
1. kinnitada meetme “Ettevõtluse toetamine Covid-19st tulenevate riskide maandamiseks ja
tagajärgedega toimetulekuks” paremusjärjestus alljärgnevalt:
1. KOHILA MEEDIK OSAÜHING Hambaravi ravivõimekuse taastamine Covid-19 kriisis, taotletav
summa 11 160.00 eurot, hindepunktid 3.00
2. RAPLA KÄSITÖÖ- JA KUNSTISELTS „Käsitööettevõtja õpib“, taotletav summa 4 444.20 eurot,
hindepunktid 2.93
3. LOIGU PÕLD OÜ „Kaera koorimine“, taotletav summa 49 991.40 eurot, hindepunktid 2.93
4. MITTETULUNDUSÜHING RABAV RAPLAMAA „MTÜ Rabav Raplamaa turunduse
arenguprogramm“, taotletav summa 4 981.50 eurot, hindepunktid 2.90
5. MÄRJAMAA ETTEVÕTJATE PIIRKONDLIK ÜHENDUS, „Ettevõtjate toimetulek Covid-19st
tulenevate tagajärgedega - Ahvenamaa ettevõtjate kogemused“, taotletav summa 5 000.00 eurot,
hindepunktid 2.86
6. OSAÜHING RAIGER TRIO „Kriisist väljumiseks alternatiivsete energiatele üleminek“, taotletav
summa 28 999.42 eurot, hindepunktid 2.86
7. RAPLAMAA ETTEVÕTJATE ÜHING „Ettevõtjate esmaspäevad“, taotletav summa 4 989.60
eurot, hindepunktid 2.83
8. MITTETULUNDUSÜHING ETTEVÕTLIKUD NAISED RAPLAMAAL „Ühingu liikmetele
suunatud koolitusaasta "Arenguhüppe aasta 2022", taotletav summa 4 489.20 eurot, hindepunktid
2.79
9. OÜ EREK, „Fassaaditõstuki soetamine“, taotletav summa 27 600.00 eurot, hindepunktid 2.60
10. EMERSONS OÜ „Laadur-ekskavaatori soetamine“, taotletav summa 49 993.94 eurot,
hindepunktid 2.45
11. OSAÜHING UNIPLAST „Uniplast OÜ digitaliseerimine“, taotletav summa 30 600.00 eurot,
hindepunktid 2.35
2. Teha PRIAle ettepanek toetada 11 projekti kogusummas 222 249,26 eurot.
2. Meetmete „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ ja „Kogukonna edendamine“
ajakavade kinnitamine
Tegevjuht tegi ettepaneku meetmete „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ ja „Kogukonna
edendamine“ ajakavad kinnitada alljärgnevalt:

Meetme 2 „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ ajakava
26.01.22 meetme avamise teade Raplamaa sõnumites
09.02.22 Infopäev (zoom)
01.-14.03.22 taotluste vastuvõtt e-prias 14p
15.03-12.04.22 menetleb büroo 28p (korra järgi aega kuni 30 päeva)
13.04-06.05.22 hindamiskomisjon hindab 23p (korra järgi 25 päeva)
17.-20.05.22 juhatus teeb otsuse 18.05 k 15
23.-25.05.22 taotlused edastatud Priale
Meetme 3 „Kogukonna edendamine“ ajakava
9.02.22 meetme avamise teade Raplamaa sõnumites
21.02.22 Infopäev (zoom)
15.-28.03.22 taotluste vastuvõtt e-prias 14p
29.03-22.04.22 menetleb büroo 24p (korra järgi aega kuni 30 päeva)
25.04-16.05.22 hindamiskomisjon hindab 21p (korra järgi 25 päeva)
17.-20.05.22 juhatus teeb otsuse 18.05 k 15
23.-25.05.22 taotlused edastatud Priale
Otsus: kinnitada meetmete ajakavad vastavalt ettepanekule.
3. Meetmete „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ ja „Kogukonna edendamine“
hindamiskomisjonide koosseisu arutelu
Juhatus arutas meetmete „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ ja „Kogukonna edendamine“
hindamiskomisjonide koosseise eelmiste koosseisude põhjal.
Otsus: iga sidusrühma esindaja, juhatuse liige, räägib läbi oma piirkonnast hindamiskomisjoni
liikmekandidaadiga ning esitab kandidaadi järgmiseks juhatuse koosolekuks.
4. Strateegia 2023-2027 ettevalmistamise tegevuskava arutelu
Tegevjuht tegi ülevaate strateegia 2023-2027 ettevalmistamist reguleeriva määruse eelnõust ning
ettevalmistamise protsessi kavast. Juhatus arutas tegevuskava.
Otsus: esitada strateegia ettevalmistamise tegevuskava üldkoosolekule kinnitamiseks ning teha
üldkoosolekule ettepanek tegevuskava edasiste muudatuste kinnitamise õigus anda juhatusele.
5. Üldkoosoleku kokku kutsumine ja päevakorra kinnitamine
Juhatus arutas üldkoosoleku kokkukutsumist, et kinnitada strateegia 2023-2027 ettevalmistamise
tegevuskava. Ettepanek viia üldkoosolek läbi elektrooniliselt 28.02-06.03.22 ja lisada päevakorda
punkt: Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2023-2027 koostamise tegevuskava ja seal sisalduva
eelarve kinnitamine.
Otsus:
5.1 kutsuda üldkoosolek kokku ja viia läbi elektrooniliselt 28.02-06.03.22
5.2 lisada üldkoosoleku päevakorda punkt: Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2023-2027
ettevalmistamise kava ja seal sisalduva eelarve kinnitamine ja tegevuskava edasiste muudatuste
tegemise õiguse andmine juhatusele.
6. Informatsioonid
Tegevjuht andis järgmised informatsioonid:
6.1 informeeris juhatust LINC toimumisest. Juhatuse liikmed ei soovinud osaleda.

6.2
tegi ülevaate strateegia 2023-2027 ettevalmistamise toetuse taotlemisest vastava määruse
eelnõu alusel
6.3
andis ülevaate osalemise võimalusest Leader Liidu töörühmades: tegevjuht osaleb õigusloome
töörühmas ja arendusjuht-projektinõustaja kommunikatsiooni töörühmas. Tegevjuht saadab Leader
Liidu töörühmade lingi juhatuse liikmetele, et juhatuse liikmed saavad soovi korral töörühmades
kaasa töötamise soovi avaldada.
6.4
tegevjuht viitas asjaolule, et arendusjuht-projektinõustaja ametikohast on täitmata 0,25 kohta.
Seda täidab (ülesanded: kodulehekülje ja FB haldamine, meediakajastus) praegu tegevjuht ise lisaks
oma täiskohale. Kuna töökoormus algava strateegia koostamisprotsessiga tõuseb, ei jõua tegevjuht
neid ülesandeid enam korrektselt täita. Juhatuse liige H.J.Schumann tegi ettepaneku täita 0,25 kohta
sihtpakkumise näol ja tegi ühtlasi ettepaneku asuda läbirääkimisse Kehtnas elava tuntud sisulooja
Carmen Peussaga, kellel on tugev meediasisu loomise kogemus.
6.5
järgmine juhatuse koosolek toimub 17.02.22 kell 15.00 Raplas.
Otsus: punktid 6.1-6.3 ja 6.5 võeti teadmiseks.
Punkt 6.4 osas asuda tegevjuhil läbirääkimisse C.Peussaga ning kokkuleppe saavutamisel sõlmida
tööleping (spetsialist, 0,25 ametikohta ja 25% arendusjuht-projektinõustaja ametipalgast).
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