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1. Meede 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine paremusjärjestuse kinnitamine 

Taotlusvoor oli e-PRIAS avatud 01.12.2022 - 15.12.2022. e-PRIA-s kuulus hindamisele 28 taotlust. 

Hindamisele saadetud taotluste abikõlbulik maksumus kokku oli 1 984 607,59 eurot ning toetust 

sooviti esialgselt kogusummas 898 892,31eurot. Meetme maht on 307 983,96 eurot. Taotlused 

saadeti hindamisele 15.01.2023. Hindamiskomisjoni projektide arutelu koosolek toimus 18.01.2023 

Raplas ja paikvaatlus 31.01.2023 toetuse taotlejatega kohtumiseks ning projektide ärakuulamine 

veebi teel toimus 02.02.2023. Hindamisel osalesid 6 hindamiskomisjoni liiget (Egon Eiche, Anneli 

Pärna, Fred Puusepp, Truvo Leinberg, Allar Läll, Ene Klaus). 

 

Meetme „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine” laekunud projektid: 

Nr  Taotleja Projekti nimetus 
Abikõlbulik 

maksumus 

Taotletav 

toetus 

1 
Ettevõtlikud Naised 

Raplamaal MTÜ 

Raplamaa ettevõtjate 

koostöö- ja koolitusreis 

välisriiki 

6750,00  5000,00 

2 
MITTETULUNDUSÜHING 

RABAV RAPLAMAA 

'Raplamaa Rabade Päev' kui 

piirkonna eripära 

esiletoomine koostöös 

ettevõtjatega 

5000,00  4500,00 

3  SIHTASUTUS RAEK 
Raplamaa Majandusfoorum 

2023  
5555,00  4 999,50 

4 
RAPLAMAA 

ETTEVÕTJATE ÜHING 

Raplamaa ettevõtjate õppe 

ja kogemusreis Hispaaniasse 
7500,00  4 998,75 

5 

MÄRJAMAA 

ETTEVÕTJATE 

PIIRKONDLIK ÜHENDUS  

Õppereis Itaaliasse 5555,56  5000,00 

6  HOOG MOBILITY OÜ 
Elektrilised tõukerattad ja 

rakenduste arenduskulud 
81640,00  48984,00 



7  OÜ EXTRACARE  Pesumajaseadmete ostmine  44870,00  26922,00 

8  KARDIKESKUS OÜ 

Kämpingud koos 

sisustusega, saun ja 

tünnisaun 

94400,00  56640,00 

9  Olliveod OÜ 
Viljaveo Haagis CHMITZ 

CARGOBULL 2017 
26400,00  15840,00 

10  KAIU EKO METALL OÜ 

Atlas Copco 

kruvikompressor 

puutetundliku displeiga ja 

integreeritud 

jahutuskuivatiga; 

Galvaniseeritud 

suruõhumahuti; 

Haaveldusliin 

metalli pindtöötlemiseks 

59646,00  35787,60 

11  MAIDLA RESORT OÜ  Villa 4 rajamine  169607,00  59989,99 

12  RÄNDSAEKAATER OÜ 

Järelveetav korvtõstuk 

Omme 1830EX ja 

järelveetav 

puiduhakkur Scorpion 

250SDTG 

103050,00  59769,00 

13  OÜ METSATUKA MESILA 
Hoone renoveerimine ja 

masinate/seadmete ostmine 
55345,99  24357,59 

14  OÜ EREK  Autokraana  233400,00  59983,80 

15  RENWOL GROUP OÜ 
Mahutite ostmine ja 

paigaldamine  
100416,67  59998,96 

16  JÄÄMARI OÜ 

Roostevaba mööbel töökoha 

loomiseks, õppeklassi 

sisustus, külmkapp, 

nõudepesumasin, soojakapp, 

blender, riiulid, saumikser, 

päikeseenergia akupank, 

šokolaadi dempereerija. 

45317,11  27190,26 

17  GRANIMAX OÜ 

Sildsae seadmestiku hange 

kivimaterjali ning 

keraamika 

töötlemiseks 

99900,00  59940,00 

18 
EESTI PUITMAJA 

EHITUS OÜ  
Tootmishoone soojustamine  98627,50  59176,50 

19  OÜ LAPIBUTIIK 

tööprotsesside 

kiirendamiseks ja 

tootevaliku 

suurendamiseks seadmed ja 

masinad- tööstuslik sik-sak 

õmblusmasin, fotoaparaat ja 

objektiiv ning lauaarvuti 

8 956,94  5 374,16 

20  LEMMIKUKAUPLUS OÜ  Päikeseenergiajaam  21888,06  13132,83 

21 
PILLITÖÖKODA 

HÄRMOONIK OÜ 

Töökoda (Soojustaud ja 

sileda betoonpõranda 

rajamine. Katusekatte 

vahetus koos katus 

85200,20  51120,12 



integreeritavate 

päiksepaneelide 

paigaldusega.) 

22  OSAÜHING AGO AUTO  Teleskooplaadur  113500,00  34050,00 

23  STEINBERG OÜ  Liimpuitkilbi kuumpress  132910,00  59995,57 

24  OÜ KUNIVORM 
Klaasisulatusahi Rohde FE 

600  
18096,00  10857,60 

25  ROADLY OÜ 

Roadly tellimisplatvormi 

arendustegevused ja 

funktsionaalsuste lisamine 

klientidele ja 

koostööpartneritele 

13919,00  8351,40 

26  UULJÜRI TALU OÜ  Biomasser Mobile  227470,00  45494,00 

27  MINNA SAHVER OÜ 

Kaubabuss, 

nõudepesumasin, 

marmelaadivorm, 

reklaamkleebis 

41203,50  14347,09 

28  LOIGU PÕLD OÜ  Optiline sorteer  87440,00  52464 

 

Paremusjärjestus kõik projektid: 

1. HOOG MOBILITY OÜ (16526164) Elektrilised renditõukerattad ja kullerteenuse rakendus 

Raplamaale, punktisumma 3.12  

2. JÄÄMARI OÜ (12667382) Jäämari käsitöö pulgajäätiste uue tootmishoone sisustus, 

punktisumma 3.05  

3. GRANIMAX OÜ (12382975) Sildsae seadmestiku hange kivimaterjali ning keraamika 

töötlemiseks, punktisumma 3.01 

4. PILLITÖÖKODA HÄRMOONIK OÜ (12621440) Tootmishoone parendamine 

tootmismahu suurendamise tõttu, punktisumma 2.99 

5. SIHTASUTUS RAEK (90013868) Raplamaa Majandusfoorum 2023, punktisumma 2.98  

6. ROADLY OÜ (16276135) Roadly maavarade ja ehitusmaterjalide tellimisplatvormi 

arendamine ja funktsionaalsuste lisamine, punktisumma 2.97  

7. OLLIVEOD OÜ (16076079) viljakäru Haagis CHMITZ CARGOBULL.reg.nr.845YLP 

soetamine, punktisumma 2.97 

8. OÜ LAPIBUTIIK (12239999) OÜ LapiButiik konkurentsivõime tõstmine, punktisumma 

2.96 

9. LEMMIKUKAUPLUS OÜ (12633041) Päikeseenergia süsteem, punktisumma 2.94  

10. LOIGU PÕLD OÜ (12802839) Optiline sorteer - kõrgtehnoloogia maaettevõtlusse, 

punktisumma 2.94 

11. KAIU EKO METALL OÜ (11093186) Värvimiseelse haaveldustehnoloogia kasutusele 

võtmine ja juurutamine, punktisumma 2.90 

12. OÜ METSATUKA MESILA (12838487) Mesindustarvete tootmise arendamine ja 

parendamine, punktisumma 2.89 

13. OÜ KUNIVORM (10903461) Klaasisulatusahi FE 600 valgusobjektide tootmiseks, 

punktisumma 2.88 

14. RAPLAMAA ETTEVÕTJATE ÜHING (80136328) Raplamaa ettevõtjate õppe- ja 

kogemusreis Hispaaniasse, punktisumma 2.85 

15. MÄRJAMAA ETTEVÕTJATE PIIRKONDLIK ÜHENDUS (80127525) MEPÜ õppe- ja 

inspiratsioonipäevad Itaalias, punktisumma 2.84 

16. MITTETULUNDUSÜHING ETTEVÕTLIKUD NAISED RAPLAMAAL (80285821) 

Raplamaa ettevõtjate koostöö- ja õppereis välisriiki, punktisumma 2.80 



17. OÜ EXTRACARE (11739406) Säästlikemate pesumajaseadmete soetamine, punktisumma 

2.80 

18. MINNA SAHVER OÜ (12013640) Kaubabussi ja teiste masinate ning seadmete soetus, 

punktisumma 2.77 

19. MAIDLA RESORT OÜ (14645060) Maidla Nature Resort neljanda loodusvilla rajamine, 

punktisumma 2.76 

20. UULJÜRI TALU OÜ (10482520) Mobiilne briketi/pelleti pressimise liin treilerhaagise peal 

(heina-ja põhurullidest), punktisumma 2.73 

21. OÜ EREK (10047942) Uue kraanaga auto soetamine, punktisumma 2.72 

22. EESTI PUITMAJA EHITUS OÜ (11545671) Eesti Puitmaja Ehituse OÜ tootmishoone 

renoveerimine, punktisumma 2.54 

23. RENWOL GROUP OÜ (14990503) Vanaõlide regenereerimistehase rajamine, 

punktisumma 2.49 

24. MITTETULUNDUSÜHING RABAV RAPLAMAA (80374430) 'Raplamaa Rabade Päev' 

kui piirkonna eripära esiletoomine koostöös ettevõtjatega, punktisumma 2.43 

25. OSAÜHING AGO AUTO (10409575) Teleskooplaaduri ostmine, punktisumma 2.39 

26. STEINBERG OÜ (14385819) Liimpuitkilbi kuumpressi ostmine, punktisumma 2.30  

27. KARDIKESKUS OÜ (12893523) TEENUSTE ARENDAMINE RAPLA 

VÕISTLUSKARDIRAJA TERRITOORIUMIL, punktisumma 2.17 

28. RÄNDSAEKAATER OÜ (12973618) Arboristi teenuse projekt, punktisumma 2.12  

 

Hindamiskomisjoni ettepanek paremusjärjestuse ja toetussumade kohta: 

investeeringuprojektid  

1. HOOG MOBILITY OÜ (16526164) Elektrilised renditõukerattad ja kullerteenuse rakendus 

Raplamaale, toetuse summa 48 984.00 eurot, hindepunktid 3.12  

2. JÄÄMARI OÜ (12667382) Jäämari käsitöö pulgajäätiste uue tootmishoone sisustus, toetuse 

summa 27 190.26 eurot, hindepunktid 3.05  

3. GRANIMAX OÜ (12382975) Sildsae seadmestiku hange kivimaterjali ning keraamika 

töötlemiseks, toetuse summa 59 940.00 eurot, hindepunktid 3.01  

4. PILLITÖÖKODA HÄRMOONIK OÜ (12621440) Tootmishoone parendamine 

tootmismahu suurendamise tõttu, toetuse summa 51 120.12 eurot, hindepunktid 2.99  

5. ROADLY OÜ (16276135) Roadly maavarade ja ehitusmaterjalide tellimisplatvormi 

arendamine ja funktsionaalsuste lisamine, toetuse summa 8 351.40 eurot, hindepunktid 2.97  

6. OLLIVEOD OÜ (16076079) viljakäru Haagis CHMITZ CARGOBULL.reg.nr.845YLP 

soetamine, toetuse summa 15 840.00 eurot, hindepunktid 2.97  

7. OÜ LAPIBUTIIK (12239999) OÜ LapiButiik konkurentsivõime tõstmine, toetuse summa  

5 374.16 eurot, hindepunktid 2.96 

8. LEMMIKUKAUPLUS OÜ (12633041) Päikeseenergia süsteem toetuse summa 13 132.83 

eurot, hindepunktid 2.94  

9. LOIGU PÕLD OÜ (12802839) Optiline sorteer – kõrgtehnoloogia maaettevõtlusse  

52 464.00 eurot, hindepunktid 2.94  

 

teadmussiirde projektid 

1. SIHTASUTUS RAEK (90013868) Raplamaa Majandusfoorum 2023, toetuse summa 

 4 999.50 eurot, hindepunktid 2.98  

2. RAPLAMAA ETTEVÕTJATE ÜHING (80136328) Raplamaa ettevõtjate õppe- ja 

kogemusreis Hispaaniasse, toetuse summa 4 998.75 eurot, hindepunktid 2.85  

3. MÄRJAMAA ETTEVÕTJATE PIIRKONDLIK ÜHENDUS (80127525) MEPÜ õppe- ja 

inspiratsioonipäevad Itaalias, toetuse summa 5 000.00 eurot, hindepunktid 2.84  

4. MITTETULUNDUSÜHING ETTEVÕTLIKUD NAISED RAPLAMAAL (80285821) 

Raplamaa ettevõtjate koostöö- ja õppereis välisriiki, toetuse summa 5 000.00 eurot, 

hindepunktid 2.80  



5. MITTETULUNDUSÜHING RABAV RAPLAMAA (80374430) 'Raplamaa Rabade Päev' 

kui piirkonna eripära esiletoomine koostöös ettevõtjatega, toetuse summa 4 500.00, 

hindepunktid 2.43 

 

Toetused kogusummas 306 895,02 eurot, jagamata jääb summa 1088,94 eurot. 

 

Otsus: Kinnitada meetme „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ paremusjärjestus ja toetuse 

ettepanek vastavalt hindamiskomisjoni ettepanekule. 

Otsuse tegemisest taandas ennast Anne Leht, poolt hääletasid kõik ülejäänud koosolekul osalenud 

juhatuse liikmed, vastu ega erapooletuid ei olnud. 

 

2. Uue liikme vastuvõtmine 

Liikmeks astumise avaluse esitas FIE Eha Metsallik. 

 

Otsus: võtta Raplamaa partnerluskogu liikmeks vastu FIE Eha Metsallik ning esitada liikmemaksu 

arve summas 15 eurot. 

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

 

3. Võla lootusetuks kandmine 

2020. aastal sõlmiti Raplamaa partnerluskogu liikme Toom Raudsepa soovitusel kokkuleppe Martin 

Heinlaga MTÜ ML Projektid uue Raplamaa Partnerluskogu kodulehe valmistamiseks. Tööde loetelu 

oli fikseeritud arvel. Töö teostamiseks tegime Martin Heinla palvel ettemaksu summas 960 eurot. 

Tööd ei teostatud ja MTÜ tegi kreeditarve summas 960 eurot, mis on tasumata alates 27.12.2020. 

Alates veebruarist 2021 on võlglane lisatud maksehäire registrisse. IDR Inkassosse antud alates 

aprillist 2021. Positiivne kohtuotsus võlgniku osas alates detsembrist 2021. Võla nõudmine 

kohtutäituri käes alates aprillist 2022.  ML Projektid kontod on arestitud alates aprillist 2022. 

Laekumist ei ole tänaseni, menetlus jätkub. On ebatõenäoline, et üldse laekub. Ja kui ükskord võlg 

laekub, siis arvestatakse meie eelarve tuludesse. 

 

Otsus: kanda lootusetuks ML Projektid võlg 960 eurot. 

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

 

4. Rakenduskava 2023 muutmine ja covid-meetme avamine 

Ettepanek muuta 2023. aasta rakenduskava järgmiselt: 

1. lisada jooksvatesse kuludesse 7011,89 eurot ja elavdamise kuludesse 1700 eurot. Kokku 

rakenduskavas jooksvad kulud 139 637,89 eurot ja elavdamise kulud 24 515 eurot; 

2. avada covid-meede meetmemahuga 19 282 eurot. Juhul kui covid-meetme eelarvesse laekub 

enne uue vooru tulemuste otsuse tegemist ellu viimata projektide arvelt veel vahendeid, siis 

lisatakse need avatavale voorule juurde. 

Covid-voor avada 15.05 ja e-prias on avatud kuni 25.05. Juhatuse liikmed tutvusid covid-meetme 

meetmelehega. Avatavas voorus on minimaalne toetuse summa 5000 eurot ja maksimaalne summa 

10 000 eurot, avatakse vaid investeeringuvoor. Toetus saab küsida vaid tootmiseks, teenuste 

osutamiseks, turustamiseks või töötingimuste parandamiseks otseselt vajalike seadmete, vahendite ja 

masinate, s.h. mootorsõidukite ostmine ja paigaldamiseks ning infotehnoloogiliste meetodite 

(näiteks: e-kaubandus, e-broneerimine, kaugtöökohad jne) kasutusele võtmiseks vajaliku riist- ja 

tarkvara soetamiseks. 

 

Otsus: muuta rakenduskava 2023 vastavalt tehtud ettepanekule ja avada covid-voor 15.-25.05.2023 

ning kinnitada covid-meetme meetmeleht. Otsuse poolt hääletasid kõik osalenud juhatuse liikmed, 

vastu ega erapooletuid ei olnud. 

 

 



5. Üldkoosoleku läbi viimine 

Tegevjuht informeeris juhatust, et strateegia ettevalmistamise määrust muudetakse ja strateegia 

esitamise tähtaega pikendatakse 2 kuud. See tähendab, et strateegia tuleb PRIAle esitada maikuu 

lõpuks. Sellest tulenevalt planeerida üldkoosolek maikuusse. Ettepanek üldkoosolek läbi viia 26. mail 

algusega kell 16. Sellisel juhul saab päevakorda panna strateegia kinnitamise ja 2022 a. 

majandusaasta aruande kinnitamise. Täpne päevakord ja asukoht selguvad veel. 

 

Otsus: ühingu üldkoosolek viia läbi 26. mail algusega kell 16. Päevakord ja asukoht täpsustuvad. 

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

 

6. Strateegia 2023-2029 arutelu 

Juhatus arutas 2023-2029 strateegiadokumenti. Tehtud ettepanekud viiakse dokumenti sisse ning 

juhatus saab täiendatud strateegia drivest uuesti üle lugemiseks ja ettepanekute tegemiseks. Seejärel 

saavad partnerluskogu liikmed strateegiadokumendi tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks. 

 

Otsus: juhatus saab strateegiadokumendi kätte drivest alates 21.02 ning teeb sinna ettepanekuid kuni 

27.02. Seejärel saavad partnerluskogu liikmed strateegiadokumendi tutvumiseks ja ettepanekute 

tegemiseks. 

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

 

7. Raamatupidamise sise-eeskirja täiendamine 

Ettepanek täiendada raamatupidamise seise-eeskirja ja lisada sinna liikmemaksu tasumise 

võimalusena kohalikele omavalitsustele tasuda esitatavat liikmemaksuarvet mitmes osas ning 

täpsustada liikmemaksuarvete esitamise perioodi.  

Samuti täpsustada sisseastumise maksu esitamise korda. Sisseastumismaksu rakendada uute liikmete 

puhul, kes on ühingusse vastu võetud jooksva aasta II poolaastal. Liikmemaks on mõeldud jooksva 

aasta eest, aga kui liikmeks astutakse poole aasta pealt, siis liikmemaksu küsida ei oleks õige. Saab 

rakendada sisseastumismaksu. Üldkoosolek on kinnitanud oma otsusega, et sisseastumismaks on 

samaväärne liikmemaksusummaga. 

 

Täiendada eeskirjas punkti 10.1.1 Mittesihtotstarbelised kulud alljärgnevalt: 

Liikmemaksu  kogumise arved esitatakse jooksval aastal järgnevalt:  

1. liikmetele, kes on ühingud (MTÜ, SA), ettevõtjad ja FIEd üks kord aastas jaanuarikuus; 

2. liikmetele, kes on kohalikud omavalitsused, üks kord aastas aprillikuus või vajadusel kaks 

korda aastas (jagatuna võrdselt pooleks): aprillikuus ja septembris. 

 

Sisseastumismaksu arve esitada uuele liikmele kui ühingusse vastuvõtmise otsus tehakse jooksva 

aasta II poolaastal. 

 

Otsus: viia täiendused vastavalt ettepanekule raamatupidamise sise-eeskirjadesse sisse. 

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

 

8. Põhikirja muutmine 

Põhikirja tuleb sisse viia mõned täpsustused juhatuse koosseisu ja juhatuse e-koosoleku läbiviimise 

kohta. Samuti kaaluda ühingu ametliku nime täpsustamist. Praegu on nimi Mittetulundusühing 

Raplamaa Partnerluskogu, aga võiks olla Raplamaa Partnerluskogu ilma vormikirjelduseta. 

 

Otsus: vastavad põhikirja muudatusettepanekud üldkoosolekuks ette valmistada ja lisada 

üldkoosoleku päevakorda. 

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

 

 



9. Informatsioonid 

9.1 Raplamaa toiduraamatu kordustrükkimine 

„Keskpõrandale kokku“ koostööprojekti raames välja antud raamat „Raplamaa rabavad maitsed“ on 

osutunud väga populaarseks ning nõutud trükiseks. Kuna tegemist on projektirahadega välja antud 

raamatuga, siis müüa me seda ei saa. Ettepanek planeerida raamatust kordustrüki väljaandmist teisel 

poolaastal ja seda siis müüa. Esialgne hinnapakkumine 500 raamatule on 3484,51 eurot. 

 

Otsus: võtta informatsioon teadmiseks ja arutada teemat sügisel. 

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

 

9.2 Raplamaa Külade Liiduga seonduv 

2022. aasta kevadel oli Raplamaa Külade Liidu ja Raplamaa Partnerluskogu ühine seminar, kus 

arutleti selle üle, kas ja milliseid ülesandeid saaks partnerluskogu üle võtta külade liidu tegevuse 

lõppedes. Raplamaa Külade Liit on teinud oma üldkoosolekul tegevuse lõpetamise otsuse alates 

31.12.23. Senini aga ei ole Raplamaa Partnerluskogu saanud konkreetset ettepanekut külade liidu 

ülesannete võimalikuks täitmiseks. Raplamaa Partnerluskogu tegevuse muudatuse peab heaks kiitma 

ka ühingu üldkoosolek. Selleks, et jõuda üldkoosoleku ette antud teemaga, peab olema külade liidu 

poolt tehtud ettepanek ja seda ka koos partnerluskoguga arutatud ning kujundatud vastav seisukoht. 

Juhatuse ettepanek on anda Raplamaa Külade Liidule ettepaneku esitamise tähtajaks 03.03.2023.  

 

Otsus: anda Raplamaa Külade Liidule ettepanekute tegemise kuupäevaks 03.03.2023 

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

 

     9.3 Sidusrühmade koosolekud esindaja (juhatuse liikme) valimiseks 

Käesoleval aastal peab Raplamaa Partnerluskogu juhatuses vahetuma 3 liiget. Tänased juhatuse 

liikmed, kes on sidusrühmade esindajad, peavad esindatavas sidusrühmas läbi viima koosoleku, kus 

sidusrühma liikmetele räägitakse Raplamaa Partnerluskogu senisest tegevusest ja võimalusest 

osaleda juhatuse töös. Sidusrühma koosolekul valitakse juhatuse kandidaat ning uue juhatuse kinnitab 

üldkoosolek 26.05. Kohila sidusrühma esindaja volitused lõpevad küll alles detsembris, kuid juhatus 

otsustas, et ühtlustatakse juhatuse liikmete volituste algus. Seega tuleb Kohila sidusrühmal juhatuse 

liikme kandidaat esitada 26.05 üldkoosolekule. 

 

Otsus: võtta informatsioon teadmiseks ja viia sidusrühmades läbi koosolekud ning esitada juhatuse 

liikme kandidaat 26.05 üldkoosolekule. 

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

 

9.4 Muu informatsioon 

9.4.1 Raplamaa Partnerluskogu 2022. majandusaasta kohta rahandusinformatsiooni, milles sisaldub 

tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse abil ellu viidud tegevustega seotud tulud ja kulud ning muud 

tulud ja kulud, mis ei ole seotud kohaliku tegevusgrupi toetusega või projektitoetusega teeb 

käesoleval aastal vandeaudiitor Tiina Maalinn. Leping on sõlmitud Audiitorbürooga Maalinn OÜ 

ning valmis aruande saame hiljemalt üldkoosoleku ajaks. 

 

9.4.2 Raplamaa Partnerluskogu 2022. aasta majandusaasta aruande saab juhatus aprillikuus. 

 

Otsus: juhatus võttis informatsiooni teadmiseks. 

 

 

Triin Matsalu           Rita Triinu Peussa 

koosoleku juhataja        protokollija  

/allkirjastatud digitaalselt/        /allkirjastatud digitaalselt/

  


