
Juhatuse koosoleku protokoll nr 14/2022 

 

Koosoleku aeg ja koht: 27.12.22  Kuimetsa jahimeeste majas kell 16-19.00 

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

Heiti Arro, Anne Leht. 

Kutsutud: Rita Triinu Peussa, Jane Kalajärv, Kalev Kiviste 

Protokollija: Rita Triinu Peussa 

 

Päevakord: 

1. Uue liikme vastuvõtmine 

2. Hindamiskomisjoni liikmete kinnitamine ja ajakava muutmine.  

3. Strateegia 2023-2027 kavandi läbivaatamine 

4. Strateegia 2023-2027 koostamise tegevuskava läbivaatamine 

5. Strateegia 2023-2027 meetmete arutelu 

6. Informatsioonid 

 

1. Uue liike vastuvõtmine  

Raplamaa Partnerluskogu liikmeks soovib astuda MTÜ Kaiu Kodukant (registrikood 80617192, 

EMTAK kood 94992, aadress: Kaare tn 7-7, Kaiu alevik, Rapla vald, Raplamaa). 

MTÜ tegeleb piirkonna elu edendamisega ja aitab kaasa piirkonna elukeskkonna parendamisele. 

Esindaja Siim Kohari. 

 

Otsus: võtta MTÜ Kaiu Kodukant vastu Raplamaa Partnerluskogu liikmeks. Esitada MTÜle Kaiu 

Kodukant sisseastumismaksu arve summas 10 eurot. 

 

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

 

2. Hindamiskomisjoni liikmete kinnitamine ja ajakava muutmine 

Ettepanek kinnitada meetme 2 „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ 1.-15.12.22 vooru 

hindamiskomisjon järgmises koosseisus: 

1. Egon Eiche, komisjoni esimees 

2. Ene Klaus 

3. Fred Puusepp 

4. Allar Läll 

5. Anneli Pärna 

6. Urmas Uustallo 

7. Truvo Leinberg 

8. Brita Kiik 

 

Pikendada vooru taotluste hindamise aega hindajatele 4 päeva, senise 6. veebruari asemel 10. 

veebruarini, sest on esitatud väga palju toetustaotlusi. 

 

Otsus:  

2.1 kinnitada meetme 2 „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ 1.-15.12.22 vooru 

hindamiskomisjon vastavalt tehtud ettepanekule. Hindamiskomisjoni liikmetele maksta tasu vastavalt 

juhatuse otsusele 21.02.2012 „Hindamiskomisjoni töötasu määrade muutmine“. 

2.2 pikendada vooru hindamiskomsjoni liikmete hindamise tähtaega 10. veebruarini. 

 

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

 

 

 



3. Strateegia 2023-2027 kavandi läbivaatamine 

Juhatuse liikmed arutasid Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2023-2027 kavandi dokumenti. 

Vaadati läbi sisukord ja olemasolevad peatükid. Kuulati kokkuvõtet koostamise protsessist. Oluline 

on ka see, et strateegia dokumendi kavandi on saanud kõik ühingu liikmed ning neil on võimalus 

protsessis kaasa rääkida. 

 

Otsus: juhatuse liikmed võtsid informatsiooni teadmiseks. 

 

4. Strateegia 2023-2027 koostamise tegevuskava läbivaatamine 

Juhatuse liikmed vaatasid läbi strateegia koostamise kava täitmise. Kõik tegevused on plaanipäraselt 

läbi viidud ja strateegia koostamise eelarvet on sihipäraselt kasutatud. Kõik ühingu liikmed on saanud 

elektrooniliselt strateegia koostamise kava ja omavad tegevustest ülevaadet. 

 

Otsus: juhatuse liikmed võtsid informatsiooni teadmiseks. 

 

5. Strateegia 2023-2027 meetmete arutelu 

Juhatuse liikmed said informatsiooni uude perioodi kavandatud strateegia toetusmeetmete sisu kohta. 

Meetmete valdkonnad tulenevad läbi viidud analüüsidest (vana perioodi meetmete analüüsid 3tk ja 

küsitlused 2tk, swot analüüs) ja ideekorjetel saadud ettepanekutest.  

Uue perioodi toetusmeetmed täidavad järgmisi eesmärke: 

1. Heal tasemel põhiteenustega kaasaegne elukeskkond ja atraktiivne külastusmaastik 

2. Aktiivne ja innovaatiline ettevõtlus, arenenud kohalik majandus ning kõrge tööhõive 

3. Turvaline ja arenev laialdase ühistegevusega kogukond ning hoogustunud tegevusega 

mitmekülgsed koostöövõrgustikud 

4. Inimväärikas elu kõigile tegevuspiirkonna inimestele 

 Juhatus arutab veel toetusmeetmete üle 15. veebruaril 2023. 

 

Otsus: juhatuse liikmed võtsid informatsiooni teadmiseks. 

 

6. Informatsioonid 

6.1 Kaiu sidusrühma liige Kalev Kiviste tegi juhatuse liikmetele ülevaate piirkonna tegevustest 

ja presenteeris loodud fotopanka. 

6.2 21.-22.12.22 toimusid strateegia meetmete arutelukoosolekud, kus osalesid 

hindamiskomisjonide liikmed, maakonna tasandil eksperdid-valdkonna asjatundjad, juhatuse 

liige. 

6.3 Järgmine juhatuse koosolek toimub 15.02.2023 Raplas 

 

Otsus: juhatuse liikmed võtsid informatsioonid teadmiseks. 

 

 

Triin Matsalu           Rita Triinu Peussa 

koosoleku juhataja        protokollija   
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