
Juhatuse koosoleku protokoll nr 9/2022 

 

Koosoleku aeg: 12.10.22 elektrooniline Zoom keskkonnas  

Osalesid:  

juhatuse liikmed: Natalia Lüllmaa, Triin Matsalu, Hannes Vald, Kirsti Mau, Inna Laanmets, Hans-

Jürgen Schumann, Anne Leht. 

Puudus: Elari Hiis 

Protokollija: Rita Triinu Peussa 

 

Päevakord: 

1. 2023. aasta rakenduskava kinnitamine 

2. Meetme 2 „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ (1.-15.12.22) ajakava kinnitamine 

3. Informatsioonid 

 

1. 2023. aasta rakenduskava kinnitamine 

Tegevjuht Rita Triinu Peussa esitles juhatuse liikmetele 2023. aasta rakenduskava. Tegevusrühmal 

on ülalpidamiskuludeks kasutada 155 441 eurot, sealhulgas 2022. aasta rakenduskava muutmisega 

vabanenud 20 000 eurot. Vahendid jagunevad alljärgnevalt: 

Jooksvad kulud 132 626 eurot, elavdamise kulud 22 815 eurot. Projektitoetuste eelarve jääb tühjaks. 

Kui järgmisel aastal jääb projektide elluviimisest kasutamata vahendeid, siis on plaan teha 

tegevusrühma koostöö- või ühisprojekt. 

 

Otsus: kinnitada 2023. aasta rakenduskava järgnevalt: jooksvad kulud 132 626 eurot, elavdamise 

kulud 22 815 eurot. 

Otsuse poolt hääletasid kõik osalenud juhatuse liikmed, vastu ega erapooletuid ei olnud. 

 

2. Meetme 2 „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ (1.-15.12.22) ajakava kinnitamine 

Tegevjuht esitles meetme 2 „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ (1.-15.12.22) ajakava: 

26.10.22 meetme avamise teade Raplamaa sõnumites 

07.11.22 Infopäev (zoom) k 15  

01.-15.12.22 taotluste vastuvõtt e-prias 15p 

16.12.22-13.01.23 menetleb büroo (korra järgi aega kuni 30 päeva) 

16.01-06.02.23 hindamiskomisjon hindab (korra järgi 25 päeva) 

13.-17.02.23 juhatus teeb otsuse 

20.-23.02.23 taotlused edastatud Priale 

 

Otsus: kinnitada meetme 2 „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ (1.-15.12.22) ajakava 

vastavalt tehtud ettepanekule. 

Otsuse poolt hääletasid kõik osalenud juhatuse liikmed, vastu ega erapooletuid ei olnud. 

 

3. Informatsioonid  

3.1 20.oktoobril toimub juhatuse koosolek strateegia kavandi ja tegevuskava täitmise 

läbivaatamiseks. Toimub büroos, algusega kell 15.00. 

3.2 Raplamaa Külade Liiduga toimus strateegia ettevalmistamise käigus koosolek, kus külade liit 

andis teada, et lõpetab 31.12.2023 tegevuse. Seoses sellega anti mõista, et Raplamaa Partnerluskogu 

võiks võtta üle külakogukondadega seotud ülesanded alates külade liidu tegevuse lõpetamisest. 

Raplamaa Külade Liit ei ole senini teinud ametlikku pöördumist Raplamaa Partnerluskogule. 

Juhatuse arutelu tulemusena saadab tegevjuht välja järelepärimise Raplamaa Külade Liidule selles 

küsimuses. Kui ametlik ettepanek koos asjakohase selgituse ja ülesannete kirjeldusega on 

tegevusrühmale laekunud, arutab seda juhatus ning esitab võetud seisukoha üldkoosolekule 

otsustamiseks. 



3.3 Eesti Leader Liidu juhatuse esimees on informeerinud kõiki tegevusrühmi võimalusest kutsuda 

Leader Liidu esindajat oma juhatuse koosolekule, et anda informatsiooni uue perioodi Leader 

rakendusmääruse ettevalmistamisest. 

 

Juhatus võttis informatsioonid teadmiseks. 

 

/allkirjastatud digitaalselt/        /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Triin Matsalu           Rita Triinu Peussa 

koosoleku juhataja        protokollija   

   


