
Juhatuse koosoleku protokoll nr 4/2023 

 

Koosoleku aeg: 22.03.2023 Raplas ja elektrooniliselt zoomis 

Osalesid juhatuse liikmed: Triin Matsalu, Hans-Jürgen Schumann, Kirsti Mau, Elari Hiis, Anne 

Leht, Inna Laanmets, Hannes Vald 

Zoomis osales juhatuse liige Natalia Lüllmaa 

Kutsutud: Rita Triinu Peussa 

Protokollija: Rita Triinu Peussa 

 

Päevakord: 

1. Uue liikme vastuvõtmine 

2. Strateegia ettevalmistamise kava muutmine 

3. Covid-meetme ajakava kinnitamine 

4. Raplamaa Külade Liidu ülesanded 

5. Informatsioonid 

 

1. Uue liikme vastuvõtmine 

Pahkla Camphilli Küla SA on esitanud Raplamaa partnerluskogu liikmeks astumise avalduse. 

Aadress: Vahtra tee, Pahkla, Rapla maakond. Registrikood 90005337, EMTAK 87201.  

Pahkla Camphilli Küla SA on sotsiaalne ja innovaatiline organisatsioon, mis pakub väärtustatud elu 

oma külaelanikele ja on eeskujuks teistele sarnastele asutustele. 

 

Otsus: võtta Pahkla Camphilli Küla SA Raplamaa Partnerluskogu liikmeks vastu. Esitada 

liikmemaksuarve summas 15 eurot. 

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

 

2. Strateegia ettevalmistamise kava muutmine 

Maaeluministeerium on pikendanud uue perioodi strateegiate esitamise tähtaega ning tulenevalt 

sellest pikenevad ka strateegia ettevalmistamise kavas kuupäevad. Uus esitamise tähtpäev on 31. mai 

2023.  

Tulenevalt strateegia ettevalmistava määruse muutmisest muuta strateegia ettevalmistamise kavas: 

 

 

 
 

Samuti tuleb muuta strateegia ettevalmistamise kava pealkirja, kus aasta 2027 asendada aastaga 2029. 

 

Otsus: muuta strateegia ettevalmistamise kava vastavalt tehtud ettepanekule. 

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

 

2023 jaanuar-

mai

Strateegia kirjutamine ja 

esitamine PRIAle

Strateegia kirjutamine, viimistlemine valmis dokumendiks ning strateegia 

esitamine PRIAle.

Strateegiadokumendi lõplik valmimine 

kinnitamiseks üldkoosoleku poolt ning 

esitatamiseks PRIAle

Strateegiadokument on lõplikult 

valmis.

Strateegiadokument kirjutatakse valmis ning 

esitamine PRIAle on dokumendi valmimise 

lõpptähis, mis annab tunnistust uue 

strateegiaperioodi elluviimise valmisolekust.

2022.  aprill- 

2023.  mai

Kohaliku tegevusrühma 

toimimine

Büroo ja juhatuse töö toimimise tagamine. Töötajate töötasud Büroo ja juhatus töötavad tõrgeteta, 

töötasud ja juhatuse tasud on makstud. 

Viiakse läbi ja juhitakse strateegia 

koostamiseks vajalikke tööetappe.

Büroo ja juhatus juhivad ja viivad 

läbi strateegia koostamise 

protsessi, mille tulemusena on 

valminud 2023-2027 

strateegiadokument.

Olemas on strateegia koostamise 

juhtmeeskond (juhatus ja büroo töötajad), 

kes juhivad ja viivad läbi strateegia 

koostamise protsessi ja kelle töö 

tulemusena valmib strateegia 2023-2027.

2022. aprill -

2023. mai

Kohaliku tegevusrühma 

toimimine

Majanduskulude katmine - kontoritehnika soetus, büroo rent, sõiduauto 

kompensatsioon jne  Strateegiadokumendi koostamiseks on vajalik 

kasutada arvuteid ja muud kontoritehnikat, samuti kasutada transporti. 

Vajalik on kontoriruumi olemasolek, kus tööd teha.   

Strateegiaprotsessi läbiviimiseks vajaliku 

kontoritehnika soetamine (arvutid), büroo 

rendi ja muu vajaliku majanduskulu 

katmine.

Soetatud on vajalik kontoritehnika 

strateegiadokumendi 

koostamiseks ja kaetud on 

majanduskulud strateegia 

koostamise protsessi läbiviimiseks.

Tänapäevane kontoritehnika on ainuvajalik 

strateegiadokumendi füüsilisele valmimisele. 

Arvutid on vajalikud, et teha dokumendi 

koostamise tööd. Samuti on oluline 

tööruum, kus dokumendi koostamise 

protsessi läbi viia. Oluline on katta 

strateegiadokumendi valmimisega seotud 

muud majanduskulud.

2023 mai Kohaliku tegevusrühma 

toimimine. Seminar

Strateegiadokumendi esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks. Valminud strateegiadokument on esitatud 

üldkoosolekule kinnitamiseks. 

Üldkoosolek kinnitab 

strateegiadokumendi. 

Strateegiadokumendi üldkoosolekul 

esitlemine ja üldkoosoleku poolt kinnitamine 

annab võimaluse strateegia 2023-2027 

PRIAle esitada ning sellega olla valmis uut 

strateegiaperioodi alustama.



3. Covid-meetme ajakava kinnitamine 

Käesoleval aastal avame Covid-meetme eelmise covid-meetme jääkide arvelt. Taotlemine on e-prias 

avatud 15.-25. mai 2023.  

Meetme ajakava on järgmine: 

1. Teade meetme avamisest 21.02 kodulehel 

2. Teade maakonnalehes Raplamaa Sõnumid 12.04 

3. Infopäev zoomis 27.04 

4. Voor avatud 15.-25.05 

5. Büroo menetleb 26.05-02.06 

6. Hindamiskomisjon 05.-16.06 

7. Juhatuse otsus 19.-20.06.23 

8. Priasse 22.06-28.06.23 

 

Otsus: kinnitada covid-meetme (voor 15.-25.05.23) ajakava vastavalt tehtud ettepanekule. 

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

 

4. Raplamaa Külade Liidu ülesanded 

Raplamaa Külade Liit (edaspidi KÜL) tegi Raplamaa Partnerluskogule pöördumise, milles antakse 

teada, et KÜL lõpetab oma tegevuse 31.12.2023. Seoses lõpetamisega teeb KÜL ettepaneku 

Raplamaa Partnerluskogule täita Raplamaa küladega seonduvad järgmised ülesanded: 

külakogukondade nõustamine ja omavaheline suhtlemine, võimalike koolituste, ühistegevuste ja 

õppereiside korraldamise organiseerimine, info vahetamine, tunnustamine, vabariiklikul tasandil 

esindamine ja maakondliku delegatsiooni osalemine Maapäeval. Samuti soovitakse, et 

partnerluskogusse tekiks 0,5 ametikohta.  

Tulenevalt tehtud ettepanekule on Raplamaa Partnerluskogu juhatus seisukohal, et tuginedes 

Raplamaa Partnerluskogu põhikirjas sätestatud eesmärgile: Raplamaal kohaliku elu arendamine, 

maaelu ja külade säilimisele, taaselustamisele ja säästvale arengule kaasaaitamine, sealhulgas 

kohaliku ettevõtluse, teeninduse, turisminduse ja tööhõive arendamine ning tegevuspiirkonna elanike 

heaolu suurendamine,  on võimalik edaspidi enda kanda võtta Raplamaa küladega seonduvad 

ülesanded. Need on: külakogukondade nõustamine ja omavahelise suhtlemise korraldamine, 

vajadusel ja võimalusel koolituste, ühistegevuste ning õppereiside korraldamise organiseerimine, info 

vahetamine, tunnustamine (Aasta küla ja Sädeinimene), vabariiklikul tasandil esindamine ja 

maakondliku delegatsiooni osalemine Maapäeval.  

Ametikoha juurde loomise osas leidis juhatus, et seda teemat tuleb veel arutada. Eriti silmas pidades 

uut algavat toetusperioodi sellega kaasnevate lisaülesannete ja eelarve valguses. 

Senised KÜL liikmed (välja arvatud eraisikud), saavad astuda Raplamaa Partnerluskogu liikmeks, 

esitades selleks avalduse. 

 

Otsus: esitada maikuu üldkoosolekule Raplamaa Külade Liidu ettepanekust tulenenud juhatuse 

seisukoht otsuse vastuvõtmiseks. Juhatuse seisukoht on: tuginedes Raplamaa Partnerluskogu 

põhikirjas sätestatud eesmärgile: Raplamaal kohaliku elu arendamine, maaelu ja külade säilimisele, 

taaselustamisele ja säästvale arengule kaasaaitamine, sealhulgas kohaliku ettevõtluse, teeninduse, 

turisminduse ja tööhõive arendamine ning tegevuspiirkonna elanike heaolu suurendamine,  on 

võimalik edaspidi enda kanda võtta Raplamaa küladega seonduvad ülesanded. Need on: 

külakogukondade nõustamine ja omavahelise suhtlemise korraldamine, vajadusel ja võimalusel 

koolituste, ühistegevuste ning õppereiside korraldamise organiseerimine, info vahetamine, 

tunnustamine (Aasta küla ja Sädeinimene), vabariiklikul tasandil esindamine ja maakondliku 

delegatsiooni osalemine Maapäeval. 

 

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

 



5. Informatsioonid 

5.1 26. mail toimuval üldkoosolekul valib ja kinnitab üldkoosolek uued juhatuse liikmed. Selleks 

viivad tänased juhatuse liikmed esindatavas sidusrühmas läbi koosolekud, kus nad teevad 

kokkuvõtte senisest tööst ja tegevusrühma tegevustest. Sidusrühma koosolekule kaastakse ka 

KÜL liikmed (hääleõiguseta) vastava sidusrühma piirkonnast, et võimalikud uued liikmed 

oleksid juba kaasatud ja informeeritud meie tegemistest. Koosolekul valitakse esindaja 

juhatusse, kes kinnitatakse üldkoosoleku poolt juhatusse. Kandidaadid koos kirjaliku 

nõusoleku ja protokolliga esitatakse büroole hiljemalt 15. maiks 2023. 

5.2 Sidusrühmadel on võimalus käesoleval aastal korraldada oma piirkonna liikmetele õppereis. 

Selleks on eelarves planeeritud 1000 eurot ühe sidusrühma kohta. Koos valmistavad õppereisi 

ette Kehtna, Vigala ja Märjamaa sidusrühmad ning Kaiu ja Juuru sidusrühmad. Ettepanek 

teha õppereis ühiselt ka Rapla ja Raikküla sidusrühmadel ning kaasata Käru piirkond. Kohila 

otsustas teha eraldi õppereisi. Õppereisi toimumise kuupäevad ja marsruudi ning päevakava 

annavad sidusrühmade esindajad teada 30. aprilliks. 

5.3 Käesoleva aasta LEADER suveseminar tegevusrühmade esindustele toimub 7.-8.08.2023 

Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas. Ööbimine ja seminar Toosikannus. See toob 

kaasa organiseerimistöö ja juhatuse liikmetele panustamise võimaluse. Vajalik on välja 

töötada 3 meie tegevuspiirkonda tutvustavat ringreisikava, otsida esinejaid seminarile ja ette 

valmistada õhtune meelelahutuslik osa. Juhatus arutab seda teemat konkreetsemalt järgmistel 

koosolekutel. 

5.4 Järgmine juhatuse koosolek toimub 19. aprillil kell 15.00 Rapla kontoris. 

 

Otsus: juhatus võttis informatsioonid teadmiseks. 

 

 

 

Triin Matsalu           Rita Triinu Peussa 

koosoleku juhataja        protokollija  

/allkirjastatud digitaalselt/        /allkirjastatud digitaalselt/

  


