
Juhatuse koosoleku protokoll nr 12/2022 

 

Koosoleku aeg: 16.11.22 Raplas 

Osalesid juhatuse liikmed: Natalia Lüllmaa, Triin Matsalu, Hannes Vald, Kirsti Mau, Hans-Jürgen 

Schumann, Anne Leht. 

Puudusid: Inna Laanmets, Elari Hiis 

Kutsutud: Rita Triinu Peussa, Andra Liibek  

Protokollija: Rita Triinu Peussa 

 

Päevakord: 

1. Üldkoosoleku aja, koha ja päevakorra kinnitamine. 

2. Uue liikme vastuvõtmine. 

3. Meetme „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ hindamiskomisjon. 

4. Jäämari OÜ taotluse muutmine. 

5. Informatsioonid. 

 

1. Üldkoosoleku aja, koha ja päevakorra kinnitamine. 

Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 09.12.2022 Valtu Seltsimajas algusega kell 17.00. 

Päevakorra ettepanek: 

1. Juhatuse esimehe tervitus 

2. Perioodi 2014-2020 lühikokkuvõte  

3. Strateegia 2023–2027 kavandi tutvustamine 

4. Tunnustamine 

5. Informatsioonid 

6. Meelelahutuslik osa 

 

Otsus: kinnitada üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord: 

Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 09.12.2022 Valtu Seltsimajas algusega kell 17.00. 

Päevakord: 

1. Juhatuse esimehe tervitus 

2. Perioodi 2014-2020 lühikokkuvõte  

3. Strateegia 2023–2027 kavandi tutvustamine 

4. Tunnustamine 

5. Informatsioonid 

6. Meelelahutuslik osa 

 

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

 

2. Uue liikme vastuvõtmine 

Raplamaa Partnerluskogu liikmeks soovib astuda Rapla Rahvakool MTÜ. MTÜ tegutseb Raplamaal. 

Arendab kohalikku elu võrgustiku kaudu. Koolitab ja arendab kogukonna liikmeid. Propageerib 

mitteformaalse õppe võimalusi ning võimaldab neid lähtudes vabahariduslikest põhimõtetest. 

 

Otsus: võtta Rapla Rahvakool MTÜ Raplamaa Partnerluskogu liikmeks vastu ja esitada 

sisseastumismaksu kohta arve summas 10 eurot. 

 

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

 

3. Meetme „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ hindamiskomisjon 

Meetme „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ 01.-15.12.22 vooru hindamiskomisjoni 

moodustamiseks teevad liikme nimetamiseks ettepaneku juhatuse liikmed. Igast sidusrühma 



piirkonnast 1 liige. Juhatuse liikmed kõnelevad kandidaatidega läbi ning hindamiskomisjon 

kinnitatakse järgmisel juhatuse koosolekul 27.12.22. 

Otsus: kinnitada meetme „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ 01.-15.12.22 vooru 

hindamiskomisjoni liikmed 27.12.22 toimuval juhatuse koosolekul. 

 

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

 

4. Jäämari OÜ taotluse muutmine 

Jäämari OÜ taotles meetmest "Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ projektitoetust projektile 

„Jäämari investeering uutesse seadmetesse“. Seoses olukorra muutustega Eesti majanduses (covid, 

sõda, hinnatõus jne), soovib Jäämari OÜ teha muudatuse taotluse kulureal.  

Jäämari OÜ käive on prognoositust vähem tõusnud - Eesti turg on küll iga aasta tõusus, aga prognoos 

Soome turule koos Soome edasimüüjaga ei ole vastanud ootustele. Lisa jäätisemasina soetamine oli 

väga tihedalt seotud Soome turu müügi prognoosi realiseerumisega, kuid kahjuks covidi ajal Soome 

käive on jäänud samaks. Kuniks majanduslik olukord ei parane, tuleb leida ise müügi võimalusi ja 

tuleb ise rohkem suuta Eestis müüki teha. Selleks on aga vaja järelveetavat jäätisehaagist. 

Jäämari OÜ kasutab iganädalaselt toodete müügiks (laadad, OTT, üritused jne) jäätisehaagist – ka 

talvisel ajal, aga tänaseks on see põhivara väga amortiseerunud ja sellega ringi sõitmine kohati juba 

ohtlik. Sellel suvel pidi kahjuks loobuma ka mõnest kaugemast üritusest, sest ei julgenud pikka maad 

olemasoleva haagisega ette võtta. Jäämari jäätisehaagis on ettevõtte jaoks väga oluline vahend 

müügitulu teenimiseks - kui on hea müük, siis on ka tööd pakkuda ja samuti suurenevad 

tootmismahud. Jäämari OÜ-l on aasta lõpus valmimas ka oma tootmishoone. Kuna 

investeeringumahud on suured, siis kaalutakse väga põhjalikult läbi kõik suuremad investeeringud, 

et iga investeeritud euro oleks hetke majanduslikus seisus maksimaalselt kasulik ja aitaks saavutada 

projekti eesmärki, milleks on tootmismahtude suurendamise.  

Seoses sellega avaldab Jäämari OÜ soovi teha muudatuse kulureal ja projektis vahetada 

„jäätisemasin“ uue seadme „jäätisehaagis“ vastu. 

 

Otsus: anda nõusolek Jäämari OÜ-le toetustaotlust muuta vastavalt kirjeldatud viisidele. 

 

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

 

5. Informatsioonid 

Tegevjuht andis informatsiooni toimunud tegevuste kohta. 

5.1 2023. aasta rakenduskava on PRIA poolt kinnitatud. 

5.2 Strateegia 2023-2027 kavand ning strateegia ettevalmistamise kava täitmine on PRIAle esitatud, 

need on aktsepteeritud ning oleme kätte saanud strateegia ettevalmistamise toetuse II osa. 

5.3 Võõrustasime Saarte Koostöökogu 15.11.22. 

5.4 Oleme saanud Raplamaa TÕN „Aasta koolitaja“ nominendi tunnustuse giidide ja kodukokkade 

koolitussarjade eest (koostööprojekt „Keskpõrandale kokku“ raames ellu viidud). 

5.5 Valmis on saanud Raplamaa toiduraamat (koostööprojekt „Keskpõrandale kokku“ raames ellu 

viidud). 

5.6 Tre raadios on 22.11 viimane sidusrühma saade. Detsembris, selle aasta viimases saates 27.12, 

esinevad büroo töötajad. 

5.7 Ülevaade uue perioodi rahastusmudelist, hakkab kehtima lihtsustatud kulumeetod. See tähendab 

seda, et väga oluliseks saab taotlejate poolt projektide elluviimine, sest välja makstud toetuse 

summast hakkab Pria tegema tegevusrühmale ülalpidamiskuludeks protsendiga väljamakseid. 

5.8 Järgmine juhatuse koosolek toimub 27.12.2022 Juuru või Kaiu piirkonnas. 

5.9 Ettepanek premeerida büroo töötajaid kuupalga ulatuses suurepärase tööpanuse eest 2022. aastal. 

 

Otsus: juhatuse liikmed võtsid punktid 5.1-5.8 teadmiseks.  



Punktis 5.9 otsustati premeerida ühe kuupalga ulatuses Raplamaa Partnerluskogu büroo kolme 

töötajat suurepärase tööpanuse eest 2022. aastal kohaliku arengu Leader strateegia elluviimisel.  

 

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

 

 

Triin Matsalu           Rita Triinu Peussa 

koosoleku juhataja        protokollija   

  

/allkirjastatud digitaalselt/        /allkirjastatud digitaalselt/

  


