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Üldkoosoleku protokoll nr 3/2022 

  

Koosoleku aeg: 09. detsember 2022 kell 17.00      

Koosoleku koht: Kaerepere, Valtu Seltsimaja 

Osavõtjad: 35 hääleõiguslikku liiget (Lisa 1 „Osalejate nimekiri“), 23 külalist 

 

Vastavalt  Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu põhikirja punktile 6.5. on Ühingu üldkoosolek 

otsustusvõimeline. 

 

Üldkoosoleku organiseerimine 

Koosoleku juhataja ja protokollija valimine, koosoleku päevakorra kinnitamine. 

                        

1. Tegevjuht Rita Triinu Peussa tegi ettepaneku üldkoosolek läbi viia.  

HÄÄLETATI: kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 

 

OTSUSTATI: üldkoosolek läbi viia. 

 

2. Triin Matsalu tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Hannes Vald ja protokollijaks Rita Triinu 

Peussa. 

HÄÄLETATI: kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 

 

OTSUSTATI:  valida koosoleku juhatajaks Hannes Vald ja protokollijaks Rita Triinu Peussa. 

 

3. Koosoleku juhataja jätkab üldkoosolekuga, tutvustades päevakorra eelnõu, mille juhatus on välja 

pakkunud ja  mis on eelnevalt e-postiga liikmetele laiali saadetud. 

Päevakorra eelnõu on kuvatud ekraanile. 

 

Üldkoosoleku päevakorra eelnõu: 

1. Juhatuse esimehe tervitus  

2. Perioodi 2014-2020 lühikokkuvõte  

3. Strateegia 2023–2027 kavandi tutvustamine  

4. Tunnustamine  

5. Informatsioonid  

6. Meelelahutuslik osa  

 

ETTEPANEK: kinnitada Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku päevakord vastavalt 

eelnõule ning viia üldkoosolek läbi etteantud päevakorra alusel.  

HÄÄLETATI:  kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 

OTSUSTATI: kinnitada MTÜ Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku päevakord vastavalt eelnõule ning 

viia üldkoosolek läbi etteantud päevakorra alusel. 

 

Üldkoosoleku läbiviimine: 

 

1. Juhatuse esimehe sõnavõtt 

Juhatuse esimees Triin Matsalu tegi üldkoosolekule sissejuhatuse võttes kokku lõppenud LEADER 

toetusperioodi 2014-2020 ja kirjeldades uue 2023-2027 strateegia ettevalmistamise käiku. Koostatud on 

lõppenud toetusperioodi nelja toetusmeetme kohta analüüsid ning läbi viidud kaks küsitlust. Küsitlused olid 
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ettevõtluse toetamise ja kogukondade toetamise kohta. Toimunud on kuus strateegia ettevalmistamise 

koosolekut (ideekorje) piirkondades. Lisaks on toimunud kolm koosolekut valdkondlike ühendustega, 

samuti SWOT koostamise koosolek maakonnaüleste organisatsioonide ja juhatusega. Sidusrühmadele 

korraldas tegevusrühm õppereisi Poola, et koguda mõtteid strateegia koostamiseks. Kavas on veel meetmete 

sisu koosolekud.    

 

OTSUSTATI: võtta informatsioon teadmiseks. 

 

2. Perioodi 2014-2020 lühikokkuvõte  

Juhatuse liikmed tegid oma sidusrühma piirkonna tegemistest ja projektidest ülevaate. Eesmärk tuletada 

meelde, mida lõppenud perioodil on LEADER toetusega toetatud ning mida sellest teadmisest kasutada uue 

2023-2027 strateegia koostamisel. Kõik rahastatud projektid on üleval https://raplaleader.ee/projektid/  

 

Esinesid Hannes Vald (Juuru sidusrühm), Heiti Arro (Kaiu sidusrühm), Hans-Jürgen Schumann (Kehtna 

sidusrühm), Inna Laanmets (Kohila sidusrühm), Elari Hiis (Käru sidusrühm), Kirsti Mau (Märjamaa ja 

Vigala sidusrühmad), Anne Leht (Raikküla sidusrühm), Triin Matsalu (Rapla sidusrühm). 

 

OTSUSTATI: võtta informatsioonid teadmiseks. 

 

3. Strateegia 2023-2027 kavandi tutvustamine 

Jane Kalajärv tutvustas Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2023-2027 dokumendi kavandit. Kavand on ka 

kõigile liikmetele elektrooniliselt enne koosolekut saadetud. 

Suures plaanis strateegia sisuline filosoofia võrreldes eelmise perioodiga ei ole muutunud. Oluline on ikka, 

et maal oleks hea elada. Endiselt on: 

- alt-üles lähenemine. Tugevad kogukonnad suudavad ise lahendada takistusi ja probleeme enda 

piirkonnas. Ise on parimad eksperdid, kes juhivad arengut oma territooriumil. 

- väike terviklik piirkond – piirkonnapõhine lähenemine – meie tegevusrühma piirkond on jäänud 

samuti samaks, ka sidusrühmad on samad (see ei muutunud 2017. aasta haldusterritoriaalse 

reformiga). 

- piirkonna põhine lähenemine – kohalik identiteet, kogukonna tunne 

- kohalik partnerlus 

- võrgustikud – edendatakse kohalike osalejate vahelisi sidemeid 

- koostöö – lisaks viivad eri piirkondade või liikmesriikide kohalikud tegevusrühmad ellu 

ühisprojekte, et töötada välja ühiseid lahendusi koostöös kohalikul tasandil  

- integreeritud ja mitut valdkonda hõlmav strateegia – peab kaasama kohalikku potentsiaali. Kohalikud 

peaksid olema kõige sobivamad, et leida kohalikele probleemidele integreeritud kohalikke lahendusi, 

nad suudavad kiiremini reageerida ning pakkuma just sellele piirkonnale rätsepp-lahendust 

- innovatsioon – kohalikud pakuvad ise uusi lahendusi välja 

Selle kõige eesmärk on pakkuda võimalust osaleda kohalikul tasandil otsuste tegemises, mis võiks tekitada 

entusiasmi ja suuremat pühendumist, mille tulemuseks on parem ja kestlikum kohaliku maaelu areng. 

Uue perioodi strateegias on mitmeid muutusi detailides, aga üks kõige suurem muutus on 

Sotsiaalministeeriumi otsus Maaeluministeeriumi kõrval samuti  liituda LEADER lähenemisega, tekib 

multifond. See toob meile uue meetme. On kaks eesmärki: 

1. Hooldusteenuste kättesaadavus – sihtgrupipõhised uuringud/analüüsid arendustegevuste 

planeerimiseks; erivajadustega inimestele ja nende hooldajatele sunnatud ennetustegevused; 

hoolekande- ja tervishoiuteenused; hoolduskoormuse leevendamine jm mis on hooldusega seotud; 

sellel teemal kogukonnaelanike koolitused; hooldamise nõustamine jms.  

2. Inimväärikuse tagamine – aktiivsena vananemist, sh vanusesõbraliku ühiskonna kujundamist ning 

vanemaealiste elukvaliteedi ja võrdsete võimaluste kindlustamist toetavad tegevused; puuetega 

inimeste võrdsed võimalused; iseseisvat toimetulekut ja puudealast teavitus/koolitustegevust 

toetavad tegevused; kogukonnapõhised inimeselt-inimesele lahenduste toetamine; aidata kaasa 

vabatahtlike kaasamisele. 

Strateegia struktuur: 

https://raplaleader.ee/projektid/
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• Tegevusrühma kirjeldus – põhiandmed, juhtimine ja töökorraldus, eesti-sisene ja rahvusvaheline 

koostöö 

• Piirkonna iseloomustus – geograafiline kirjeldus, elanike kirjeldus, prognoositavad trendid, 

elanikkonna rahulolu maakonnaga, majandus, sotsiaalne sidusus, tervishoiu- ja sotsiaalsüsteem 

• Ülevaade eelmise perioodi tulemustest 

• Strateegia kavandamine, kogukonna kaasamine 

• SWOT analüüs - piirkonna arenguvajadused ja võimalused - eesmärgid  

• Strateegia meetmed 

• Innovaatilised elemendid kohalikus kontekstis, võrgustumine ja koostöö 

• Strateegia elluviimise korraldamine 

• Strateegia sidusus regulatsioonidega 

Strateegia peab olema valmis ja esitatud hiljemalt 31.03.23. Strateegia kinnitab üldkoosolek. 

 

OTSUSTATI: võtta informatsioon teadmiseks. 

 

4. Tunnustamine 

Tunnustamise eesmärk on tuua innustavaid näiteid, mille toel anda inspireerivaid mõtteid ka uue strateegia 

koostamiseks. 

4.1 Tunnustati lõppenud perioodi tublisid taotlejaid ja projektide elluviijaid. 

• ETTEVÕTLIKUD NAISED RAPLAMAAL MTÜ 

LEADER-toetuse kaasabil NÖFFi Raplamaale tooja ning Raplamaa naisettevõtlusele hoo andja läbi 

koolituste ja õppereiside. Tegevusrühma koostööpartner. 

• MITTETULUNDUSÜHING RAIKKÜLA MÕIS 

Hea koostööpartner läbi koostööprojekti „Keskpõrandale kokku“ ning ajaloolise pärandi 

restaureerimise koolituste korraldaja. 

• ARENDUSSELTS KODUASEME 

LEADER toetusega rajanud Kaerepere rula- ja mänguväljaku ning soetanud rahvariideid 

• MÄRJAMAA VALLAVALITSUS 

Rajanud LEADER toetusega multifunktsionaalse mini-spordiväljaku ja talupojatarkuse teavitustare 

ning soetanud sportimiseks inventari ja rahvatantsijatele rahvarõivaid. 

• SPORDIKLUBI LAANSOO MOTOKROSSI TEAM 

Arendanud LEADERi abiga Kuimetsa krossirada ning parendanud krossiraja abihooneid. 

Projektipartner MTÜle Kaiu Koos. 

• OSAÜHING FLEUR 

Raplamaa naiste LEADERi abil tervemaks ning kaunimaks muutmine läbi erinevate uute seadmete 

soetuse ja seeläbi uute teenuste avamisega. 

• RAPLA VALLAVALITSUS 

LEADERi abiga rajanud käsitöötoa Kabalasse, laste mänguväljaku Juuru ning ümber ehitanud 

mänguväljaku Raplas. Soetanud rahvariideid ning ehitanud ümber Tammemäe lauluväljaku. 

• MÄRJAMAA ETTEVÕTJATE PIIRKONDLIK ÜHENDUS 

LEADERi toel arendanud Märjamaa piirkonna ettevõtjate koostööd ning laiendanud silmaringi. 

• MITTETULUNDUSÜHING KAIU KOOS 

Rikastanud LEADERi abiga Kaiu piirkonna kultuurielu eriilmeliste sündmustega ning soetanud 

tehnoloogiakeskusele seadmed. 

• JÄTKUSUUTLIK VANA-VIGALA 

Elavdanud LEADERi abiga kogukonda mitmesuguste koolituste ja sündmustega. 

• HAGUDI HAKKAJAD MTÜ 

Uurinud ning talletanud LEADERi abiga kohalikku ajalugu ning panustanud kogukonna arengusse 

läbi hariduse, kogukonnaliikmete ja omavalitsuse koostöö. 

• MINNA SAHVER OÜ 

Tootmisseadmete soetus LEADERi toel. Tehtud investeeringud on aidanud Minna Sahvri tooted üle-                                           

eestilisele tunnustusele: toodetud mahe marmelaad tumedas šokolaadis „Rabade maitsed“ sai 
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käesoleval aastal pärjatud tiitlitega „Parim mahetoit 2022“ ning Parim talutoit 2022 kategoorias  

„Parim maius 2022“, samuti Raplamaa Parimate Ettevõtete tunnustus „Rabav Toode“. 

 

    4.2 Juhatuse liikmete tunnustamine 

Tegevjuht Rita Triinu Peussa tegi ettepaneku tunnustada ja premeerida juhatuse liikmeid     strateegia 2023-

2027 ettevalmistamise töö eest. Juhatuse liikmed on lisaks oma piirkonna inimeste igakülgsele nõustamisele 

ja toetamisele panustanud suurel määral Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2023-2027 ettevalmistamisse. 

Juhatuse liikmed on korraldanud ideekorje koosolekuid piirkondades, organiseerinud arutelukoosolekuid 

ning esindanud tegevusrühma erinevatel sündmustel. Töötanud läbi erinevad strateegia koostamise 

dokumendid ja osalenud erinevatel nõupidamistel. Juhatuse liikmed on kaasatud maakonna arengustrateegia 

töösse ning seeläbi tagasisidestanud ka partnerluskogu strateegia koostamist.  

 

ETTEPANEK: maksta juhatuse liikmetele ühekordset täiendavat tasu (preemiat) juhatuse liikme ühe kuu 

tasu ulatuses strateegia ettevalmistamise eelarvest. 

HÄÄLETATI:  kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 

OTSUSTATI: maksta juhatuse liikmetele ühekordset täiendavat tasu (preemiat) juhatuse liikme ühe kuu 

tasu ulatuses strateegia ettevalmistamise eelarvest. 

 

5. Informatsioonid 

Arendusjuht-projektinõustaja Andra Liibek tutvustas uut raamatut „Raplamaa rabavad maitsed“, mis valmis 

koostööprojekti „Keskpõrandale kokku“ raames. Sõna said ka raamatu koostajad Õie Õll ning Lembit 

Mihkelson. 

 

OTSUSTATI: võtta informatsioon teadmiseks. 

 

6. Meelelahutuslik osa 

Koosolekust osavõtjatele esinesid muusik Egon Rebel, tantsija Olga Sokk, lõõtspillimängija Bert Laak ja 

standup Anne Archipov. 

 

 

 

Hannes Vald         Rita Triinu Peussa 

 

koosoleku juhataja        protokollija     

/allkirjastatud digitaalselt/        /allkirjastatud digitaalselt/ 

   

 


