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Üldkoosoleku protokoll nr 1/2020 

  

Koosoleku aeg: 18. juuni 2020 kell 17.00 - 19.20      

Koosoleku koht: Raikküla Kultuurikeskus, Rapla vald 

Osavõtjad: 42 hääleõiguslikku liiget (Lisa 1 „Osalejate nimekiri“) 

 

Vastavalt  Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu põhikirja punktile 6.5. on Ühingu üldkoosolek 

otsustusvõimeline. 

 

 

Üldkoosoleku organiseerimine: 

juhataja ja protokollija valimine, koosoleku päevakorra ja reglemendi kinnitamine. 

                        

Küsimused:  

1. Rita Triinu Peussa: Millised on ettepanekud koosoleku läbiviimise kohta? 

ETTEPANEK: üldkoosolek läbi viia.  

HÄÄLETATI: kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 

 

OTSUSTATI: üldkoosolek läbi viia. 

 

2. Rita Triinu Peussa: koosoleku läbiviimiseks on vaja valida koosoleku juhataja  ja protokollija. Millised on 

ettepanekud? 

 

ETTEPANEK: valida koosoleku juhatajaks Triin Matsalu ja protokollijaks Rita Triinu Peussa. 

HÄÄLETATI: kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 

 

OTSUSTATI:  valida koosoleku juhatajaks Triin Matsalu ja protokollijaks Rita Triinu Peussa. 

 

Edasi jätkas koosoleku juhatajana Triin Matsalu  ja protokollijana Rita Triinu Peussa. 

 

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

ja  mis on eelnevalt e-postiga liikmetele laiali saadetud. 

 

Päevakava eelnõu kuvatud ekraanile 

 

Üldkoosoleku päevakorra eelnõu 

 

1. 2019 aasta tegevusaruanne. Ettekandja juhatuse esimees Triin Matsalu. 

2. 2019 aasta majandusaasta aruanne, revisjonikomisjoni akti ärakuulamine. Ettekandjad raamatupidaja 

Heili Kaljuste, revisjonikomisjoni liige Alvar Timmi. 

3. Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu põhikirja muutmine. Ettekandja tegevjuht Rita Triinu 

Peussa. 

4. Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu juhatuse valimine ja juhatuse koosseisu kinnitamine. 

Ettekandja tegevjuht Rita Triinu Peussa. 

5. Meetme 2 „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ investeerimistoetuse (ainult soetused) 

avamine. Ettekandja tegevjuht Rita Triinu Peussa. 
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6. Informatsioon rahvusvahelise koostööprojekti „Kogukond kaitsealuste objektide majandajana“ kohta. 

Ettekandja arendusjuht-projektinõustaja Jane Kalajärv. 

7. Informatsioon eestisisese koostööprojekti „Keskpõrandale kokku“ kohta. Ettekandja arendusjuht-

projektinõustaja Jane Kalajärv. 

8. Rahvusvahelise koostööprojekti huvitegevuse, noorsoo- ja spordialase tegevuse valdkonnas 

elluviimise nõusoleku küsimine. Ettekandja juhatuse liige Hannes Vald. 

 

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. 2019 aasta tegevusaruanne. 

Triin Matsalu kandis ette 2019. majandusaasta tegevusaruande. (Lisa 2 „Mittetulundusühing Raplamaa 

Partnerluskogu 2019  majandusaasta aruanne“) 

2. 2019 majandusaasta aruanne ja revisjonikomisjoni akt. 

Heili Kaljuste kandis ette 2019 aasta majandusaasta aruande (Lisa 2 „Mittetulundusühing Raplamaa 

Partnerluskogu 2019  majandusaasta aruanne“) 

Alvar Timmi kandis ette revisjonikomisjoni akti (Lisa 3 Revisjonikomisjoni akt 03. juuni 2020). 

 

ETTEPANEK: Kinnitada Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu 2019  majandusaasta aruanne 

HÄÄLETATI: kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 

 

OTSUSTATI: Kinnitada 2019.a. majandusaasta aruanne. 

 

3. Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu põhikirja muutmine.  

 Tegevjuht Rita Triinu Peussa tutvustas Raplamaa Partnerluskogu põhikirja muudatusi: 
1. Põhikirja muudetakse redaktsiooniliselt. 
2. Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu – nimi kirjutatud vastavalt äriregistrile. 
3. Tekstist kustutatakse eelnevalt kehtetuks tunnistatud punktide kohta märked, sest need ei ole tekstis 

vajalikud ega lingitud varasemate protokollidega. Põhikirja päises on viidatud üldkoosoleku 
protokollidele, millega on eelnevalt põhikirja muudetud ning nii saab muudatused järele vaadata. 
Protokollid üleval kodulehel. 
Kustutatud märked: p 2.33; p 2.3.6; p 6.3.5; p 6.3.7; p 6.5; p 6.6; p 6.9; p 7.1; p 7.2.5; p 7.2.11; p 
7.2.13; p 8; p 8.1; 8.2; p 8.3; p 8.4; p 8.5; p 8.6; p 8.7 

4. Teksti muudetakse: 
1) p 1.3 muudetakse Ühingu aadressi; 
2) Raplamaa Partnerluskogu asendatud sõnaga Ühing punktides: 3.1; 3.2; 3.9.1; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6 
3) p 7.4 Sätestatakse sõnastuses: Juhatuse koosolekud protokollitakse, vastuvõetud otsused 

fikseeritakse taasesitamist võimaldavas vormis ja protokolli allkirjastavad koosoleku juhataja 
ning protokollija. Erandjuhtudel võib koosoleku läbi viia veebikoosolekuna. Juhatus võib vastu 
võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse vastuvõtmise poolt hääletavad kirjalikult 
kõik juhatuse liikmed. 

4) p12.3 lisatakse lauses sõna “nähtud” ette sõna “ette”. Sätestatakse sõnastuses: Likvideerijaks on 
juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti. 

5)  p 12.4 korrigeeritakse lauset ja lisatakse “toimub Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud 
korras”. Sätestatakse sõnastuses: Ühingu vara, õiguste, kohustuste ja liikmetega seonduv ning 
ühinemine toimub Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras. 

 

ETTEPANEK: Kinnitada põhikirja muudatused. 

HÄÄLETATI: kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
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OTSUSTATI: Kinnitada põhikiri koos muudatustega. 

 

4. Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu juhatuse valimine ja juhatuse koosseisu 

kinnitamine.  

Tegevjuht Rita Triinu Peussa tegi ülevaate juhatuse liikmete volituste lõppemisest. 7 juhatuse liikmel 

lõpevad volitused 12.06.20, 1 liikmel volitused kuni 14.12.2020 ning 1 juhatuse liige on esitanud 

avalduse juhatusest lahkuda juba varem. 

 

Senine juhatuse koosseis: 

Elari Hiis 

Hannes Vald 

Hans-Jürgen Schumann 

Inna Laanmets 

Kalev Kiviste 

Natalia Lüllmaa 

Rita Triinu Peussa (esitas juhatusest lahkumisavalduse detsembris 2019) 

Triin Matsalu 

Tõnu Rahula 

 

Tänati juhatust tehtud töö eest. Tänukirjad anti Tõnu Rahulale ja Kalev Kivistele. 

 

Tegevusgrupi sidusrühmad  on esitanud uue juhatuse kandidaadid (vastavalt põhikirja punktile 

7.1.1): 

Elari Hiis – Käru sidusrühm 

Hans-Jürgen Schumann – Kehtna sidusrühm 

Kirsti Mau – Märjamaa sidusrühm 

Triin Matsalu – Rapla sidusrühm 

Anne Leht – Raikküla sidusrühm 

Heiti Arro – Kaiu sidusrühm 

Hannes Vald – Juuru sidusrühm 

Natalia Lüllmaa – Vigala sidusrühm 

 

Kandidaadid tutvustasid ennast ja enda tegemisi. 

 

ETTEPANEK: Kinnitada juhatuse uued liikmed kõik koos: 

Elari Hiis  

Hans-Jürgen Schumann  

Kirsti Mau  

Triin Matsalu  

Anne Leht  

Heiti Arro  

Hannes Vald  

      Natalia Lüllmaa 

 

HÄÄLETATI: kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 

 

OTSUSTATI: Kinnitada juhatusse järgmised uued liikmed: 

Elari Hiis  

Hans-Jürgen Schumann  

Kirsti Mau  

Triin Matsalu  

Anne Leht  

Heiti Arro  

Hannes Vald  
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      Natalia Lüllmaa 

 

Täis juhatuse koosseis on järgmine: 

1. Elari Hiis  

2. Hans-Jürgen Schumann  

3. Kirsti Mau  

4. Triin Matsalu  

5. Anne Leht  

6. Heiti Arro  

7. Hannes Vald  

8. Natalia Lüllmaa  

9. Inna Laanmets 

 

5. Meetme 2 „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ investeerimistoetuse avamine.  

Tegevjuht Rita Triinu Peussa tegi ülevaate 15.06.20 seisuga Pria saadetud „LEADER eelarve jälgimise 

aruande“ põhjal projektitoetuste eelarve seisust. Jääk on hetkel 182 531,64 eurot, mida saab kasutada 

projektitoetusteks veel 2021-2022 aastatel. Jääk on ajas muutuv, kuna projektide elluviimisel võib jääda 

kasutamata vahendeid, samuti ei viida ellu kõiki projekte ning vahendid vabanevad. 

Partnerluskogu juhatus arutas antud küsimust oma koosolekul 03.06.20 ning leidis, et tuleks avada  

ettevõtlusmeede, meede 2 „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ investeerimistoetuse (ainult 

soetused): tootmiseks, teenuste osutamiseks või turustamiseks otseselt vajalike uute seadmete ja masinate, 

s.h. mootorsõidukite ostmiseks ja paigaldamiseks; projekti otseseks elluviimiseks vahetult vajaliku 

infotehnoloogia  riist- ja tarkvara soetamiseks; käsitöötoodete valmistamiseks töövahendite (tööriistade) 

ostmiseks. 

Meede avada 15.10-15.11.2020. 

Meetme maht 182 000 eurot.  

Tuleb muuta rakenduskava lisades sinna meetme 2 „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ 

investeerimistoetuse vooru andmed. 

Tekkis arutelu maksimum ja miinimum toetuse määra üle. Koosoleku juhataja pani hääletusele 

maksimumsumma 15 000 eurot - poolt 13 liiget ja maksimumsumma 25 000 eurot - poolt 23 liiget. 

Koosoleku juhataja pani hääletusele miinimumsumma 3000 eurot - poolt 32 liiget ja miinimumsumma 5000 

eurot - poolt 4 liiget. 

 

ETTEPANEK: Avada 15.10-15.11.20  meede 2 „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ 

investeerimistoetuse (ainult soetused), meetme maht 182 000 eurot, maksimaalne toetuse summa 25 000 

eurot, minimaalne 3000 eurot taotluse kohta. Muuta strateegia rakenduskava 2020 ning meetmelehte. 

 

HÄÄLETATI: kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 

 

OTSUSTATI: Avada 15.10-15.11.20  meede 2 „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ 

investeerimistoetuse (ainult soetused), meetme maht vähemalt 182 000 eurot, maksimaalne toetuse summa 

25 000 eurot, minimaalne 3000 eurot taotluse kohta. Muuta strateegia rakenduskava 2020 ning meetmelehte.  

 

6. Informatsioon rahvusvahelise koostööprojekti „Kogukond kaitsealuste objektide 

majandajana“ kohta. 

2019 aasta üldkoosolekul on selle koostööprojekti kohta üldkoosolek oma heakskiidu andnud. Täna on 

selle projektiga muutused: sisutäpsustus ja elluviimise periood 2020-2022. 

Projekti partnerid: juhtpartner on Foundatin Madona Municipality Fund (Läti), teised partnerid on 

Anykščių rajoon vietos veikles grupė (Leedu), Švenčionių rajoon vietos veikles grupė „Švenčionių 

partnerystė“ (Leedu). 

Eesmärk: Kohalike kogukondade edendamine kaitsealustes piirkondades, kasutades looduspärandit ja 

loodusvarade ressurssi äritegevuses.  
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Tegevused: Raplamaa raja piloot (Kehtna matkarada); 5-minutiline videoklipp, matkarada tutvustav 

voldik, seminar raja jätkamise teemal; 4 õppereisi Lätti ja Leetu; võtame vastu Läti ja Leedu külalised 

(matkaraja tutvustus; seminar kitsaskohtadest kaitsealustes piirkondades). 

 

ETTEPANEK: kiita heaks projekti muudatus: elluviimise periood 2020 - 2022 a. ja Raplamaa 

Partnerluskogul jätkata koostööprojektide elluviimist. 

 

HÄÄLETATI: kõik poolt, vastu, erapooletuid ei ole. 

 

OTSUSTATI: kiita heaks projekti muudatus: elluviimise periood 2020 - 2022 a. ja Raplamaa 

Partnerluskogul jätkata koostööprojektide elluviimist. 

 

7. Informatsioon eestisisese koostööprojekti „Keskpõrandale kokku“ kohta.  

2019 aasta üldkoosolekul on selle koostööprojekti kohta üldkoosolek oma heakskiidu andnud. Täna on 

selle projektiga muutused: projekti summa (40 000) ja elluviimise periood 2020-2022 a.  

Projekti partnerid: MTÜ Järva Arengu Partnerid, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu 

Eesmärk: kohalike teenuste tarbimise kasv; turismi elavdamine; Kesk-Eesti tunnusmärk; kohaliku toidu 

propageerimine  

Tegevused: reklaammaterjalide ja trükiste ettevalmistus (turismikaardid, trükised, videofilm, 

raadiosaade, artiklid reisijuhtides ning logotooted); fotokonkurss pildipanga loomiseks; Kesk-Eesti 

mõisate kärajad; sügisene toidufestival; OTT; kogemusreisid (tulevikutoit); messidel osalemine, uuring.  

 

ETTEPANEK: kiita heaks projekti muudatus: projekti summa 40 000 eurot, elluviimise periood 2020 - 2022 

a. ja Raplamaa Partnerluskogul jätkata koostööprojektide elluviimist. 

 

HÄÄLETATI: kõik poolt, vastu, erapooletuid ei ole. 

 

OTSUSTATI: kiita heaks projekti muudatus: projekti summa 40 000 eurot, elluviimise periood 2020 - 2022 

a. ja Raplamaa Partnerluskogul jätkata koostööprojektide elluviimist. 

 

8. Rahvusvahelise koostööprojekti huvitegevuse, noorsoo- ja spordialase tegevuse valdkonnas 

elluviimise nõusoleku küsimine.  

 

Hannes Vald tutvustas koostööprojekti algatamise ideed huvitegevuse, noorsoo- ja spordialase tegevuse 

valdkonnas. Summa 20 000 eurot projekti läbiviimiseks on juba olemas 2020 a. rakenduskavas. 

Projekti nimetus: Huvitegevuse- ja noorsootöövõrgustikud 

Projekti ajakava: juuli 2020- juuli 2022 

Partnerid: 

Juhtiv  partner : MTÜ Raplamaa Partnerluskogu                             

Rahvusvahelised partnerid: 3 Leader tegevusgruppi  

 

Peaeesmärgid 

- Mitmepoolsete  rahvusvaheliste  sidemete loomine ja arendamine   

- Piirkonna noorsoo-, spordialase tegevuse edendamine ning koostöö elavdamine  tegevuspiirkondade 

vastavate organisatsioonide ja asutuste vahel,   

- Parimate toimivate praktikate esiletoomine (kolme sektori koostöö riiklike institutsioonidega), 

- Võrgustumine ja koostöö 

Eesmärgid 

- Noorsoo ja huvialadel tegutsejate koostöö  (koolid- lasteaiad, noorsoo- ja huviorganisatsioonid) -  

õppimine, kogemuste vahetamine ja tegutsemine.   

- Parimate praktikate rakendamine  
- Võimaluste loomine edasiseks koostööks 
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ETTEPANEK: kiita heaks projekti idee, projekti läbiviimise periood 2020 - 2022 a.  ja Raplamaa 

Partnerluskogu alustada koostööd projektide partneritega projektide dokumentatsiooni ettevalmistamiseks. 

 

HÄÄLETATI: kõik poolt, vastu, erapooletuid ei ole. 

 

OTSUSTATI: kiita heaks projekti idee, projekti läbiviimise periood 2020 - 2022 a.  ja Raplamaa 

Partnerluskogu alustada koostööd projektide partneritega projektide dokumentatsiooni ettevalmistamiseks. 

 

9. Informatsioon 

Triin Matsalu informeeris üldkoosolekul osalejaid, et ühist õppereisi käesoleval aastal ei toimu. 

Sidusrühmad korraldavad ise oma piirkonna liikmetele õppereisi. 

 

Triin Matsalu: sellega on koosoleku päevakord ammendunud. Kuulutan koosoleku lõppenuks. 

 

Koosolek lõppes kell 19.20 

 

 

 

Triin Matsalu        Rita Triinu Peussa 

 

koosoleku juhataja        protokollija     

/allkirjastatud digitaalselt/       /allkirjastatud digitaalselt/ 

   

 


