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     Üldkoosoleku protokoll nr 2/2020 

  

Koosoleku aeg: 9.-16. detsember 2020      

Koosoleku koht: elektrooniline (e-kirjaline) 

Osavõtjad: 62 hääleõiguslikku liiget (Lisa 1 Nimekiri digiallkirjaga hääletanutest) 

 

Riigikogu võttis 18. mail 2020 vastu tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, 

millega muudetakse üldkoosolekute pidamise ja otsuste vastu võtmise korda.  

Tsiviilseadustiku üldosa seadusesse (TsÜS) lisati säte (§ 331), mis võimaldab füüsiliselt koosolekul 

osalemisele lisaks osaleda koosolekul ka elektroonilisi lahendusi kasutades. Kuna muudatus sätestatakse 

tsiviilseadustiku üldosa seaduses, kehtib see kõigi juriidiliste isikute kõigile organitele. 

  

Mittetulundusühingute seaduse (MTÜS) § 221 alusel saavad mittetulundusühingud seadusest tulenevalt võtta 

otsuseid vastu koosolekut kokku kutsumata. Raplamaa Partnerluskogu saatis oma liikmetele otsuste eelnõud 

kirjalikku taasesitamist võimaldavad vormis 09.12.2020. Liikmetele anti 7-päevane tähtaeg (16.12.2020), et 

esitada oma seisukohad, mis esitati samuti vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.  

Otsuse vastu võtmiseks koosolekut kokku kutsumata ei ole vaja kõikide mittetulundusühingu liikmete 

nõusolekut, vaid arvestatakse nende hääli, kes eelnõu kohta oma seisukoha esitasid. Otsuse vastu võtmiseks 

peavad olema poolt üle poole hääletanutest (MTÜS § 22 lg 3). Raplamaa Partnerluskogu põhikirjas on 

sätestatud, et üldkoosolek on otsustusvõimeline kui osaleb 1/3 ühingu liikmetest (vähemalt 30 liiget). 

 

Raplamaa Partnerluskogu saatis üldkoosoleku teate välja 09.12.20, hääletuslehtede tagastamise tähtaeg oli 

16.12.2020. Elektroonilise üldkoosoleku toimumise kohta on saadetud liikmetele teade 27.11.20 e-kirjaga. 

Raplamaa Partnerluskogu kodulehel on teade üldkoosoleku toimumisest üleval alates 06.10.20, koos 

päevakorraga elektrooniline koosolek üleval alates 30.11.2020. 

 

Vastavalt  Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu põhikirja punktile 6.5. oli Ühingu üldkoosolek 

otsustusvõimeline. 

 

Üldkoosoleku organiseerimine: 

Üldkoosolek kutsuti kokku elektrooniliselt tulenevalt Raplamaa Partnerlsukogu juhatuse otsusest nr 4 

protokoll 11/2020. 

Üldkoosoleku päevakorra kinnitas juhatus oma 17.11.2020 koosolekul (protokoll 11/2020 punkt nr 4). 

 

Üldkoosoleku päevakord 

1. Juhatuse liikme kinnitamine Kohila piirkonnast 

2. Meetme 4.1 ühisprojekti kontseptsiooni tutvustamine 

3. Meetme 3 „Kogukonna edendamine“ taotlusvooru avamise informatsioon 

 

1. Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liikme kinnitamine 

Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu juhatuses on 9 liiget. Igast sidusrühmast on üks esindaja. 

Kohila sidusrühma esindaja volitused lõpevad detsembris 2020. Vajalik on valida ja kinnitada uus esindaja 

juhatusse. 

MTÜ Raplamaa Partnerluskogu põhikirja järgi esitavad tegevusgrupi iga sidusrühma liikmed endi seast 

juhatuse liikme kandidaadi ja üldkoosolek valib ning kinnitab kandidaadi kolmeks aastaks juhatuse liikmeks 

(põhikirja p 8.6).  

Kohila piirkond esitab juhatuses jätkama Inna Laanmets´a,  

Inna Laanmets esindab Raplamaa Partnerluskogus liiget MTÜ Vabakond. 
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ETTEPANEK: kinnitada Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liikmeks Kohila 

sidusrühmast Inna Laanmets. 

HÄÄLETATI:  kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 

OTSUSTATI: kinnitada Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liikmeks Kohila 

sidusrühmast Inna Laanmets. 

 

2. Meetme 4.1 ühisprojekti kontseptsiooni tutvustamine 

Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu soovib ellu viia ühisprojekti, kus kaasatavad partnerid on 

Rapla maakonnaülesed organisatsioonid Sihtasutus RAEK (Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus), 

Raplamaa Omavalitsuste Liit, Raplamaa Külade Liit.  

Ühisprojekti teemat arutas Raplamaa Partnerluskogu juhatus oma 17.11.20 koosolekul ning jäi seisukohale, 

et ühisprojekti idee on hea. 

Projekti eesmärgid tulenevalt Raplamaa Partnerluskogu 2014-2020 strateegiast on: 

• ettevõtluse arengu toetamine, seniste kogemuste tutvustamine ning tunnustamine; 

• kogukonna liikumise edendamise, kultuuri-, noorsoo- ja sporditegevuse arendamise ning 

koostöövõrgustike tegevuse hoogustumine. 

Projektiga toetame maakonna ettevõtjate tunnustamisüritust 2021, 2022; noortele ettevõtlusest huvitatutele 

suunatud kogemus- ja õppereisi; Raplamaa laulu- ja tantsupeo toimumist; maakonna külade tunnustamist; 

küla- ja maaeluga seotud kogemus- ja õppereisid teistesse Leader tegevuspiirkondadesse; ühiste kogemuste 

jagamist maaelu arendamise konverentsil 2021 (Raplamaa Partnerluskogu tegevus 15a Raplamaal). 

Projekti maksumus 22 222 eurot, sellest LEADER toetus 20 000 eurot. 

 

ETTEPANEK: kiita heaks Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu meetme 4.1 ühisprojekti idee 

koostöö arendamiseks Rapla maakonna organisatsioonidega. Projekti läbiviimise periood 2021-2022.  

HÄÄLETATI:  kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 

OTSUSTATI: kiita heaks Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu meetme 4.1 ühisprojekti idee 

koostöö arendamiseks Rapla maakonna organisatsioonidega. Projekti läbiviimise periood 2021-2022. 

Raplamaa Partnerluskogul alustada koostööd projektide partneritega projektide dokumentatsiooni 

ettevalmistamiseks. 

 

3. Heakskiidu andmine meetme 3 „Kogukonna edendamine“ vooru avamiseks 2021 

Tulenevalt sellest, et Raplamaa Partnerluskogul on Leader projektide eluviimisest jääk hetkel 34 203 tuhat 

eurot, on ettepanek avada järgmisel aastal voor meetmesse 3 „Kogukonna edendamine“. Summa võib ajas 

suuremaks muutuda (elluviidavad projektid odavnevad, jäävad osaliselt teostamata, vms). Juhatus arutas 

meetme 3 „Kogukonna edendamine“ avamist 17.11.20 juhatuse koosolekul ning jäi seisukohale, et avada 

külakogukondadele ühisprojektide meede. Projektide elluviimise aeg 2021-31.12.2022. Meede avaneks 

märts-aprill 2021, summa täpsustub. Taotleda saavad ainult MTÜd, summa 2000 - 5000 eurot taotluse 

kohta. Toetuse määr 90% abikõlblikest kuludest. Esitada saab ainult ühe taotluse taotleja poolt. Tegemist on 

vähemalt kahe partneriga ühisprojektiga, tegevusperiood vähemalt üks aasta. 

 

ETTEPANEK: avada 2021 kevadel meetme 3 „Kogukonna edendamine“ voor. Meetme vooru maht on 

vähemalt 34 000 eurot. Taotleda saavad ainlt MTÜ-d.  

HÄÄLETATI:  kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 

OTSUSTATI: avada 2021 kevadel meetme 3 „Kogukonna edendamine“ voor. Meetme vooru maht on 

vähemalt 34 000 eurot. Taotleda saavad ainlt MTÜ-d. Muuta meetme 3 meetmelehte.  

 

Informatsioon: hääletuslehel on pealkirjas ekslikult aastaarv 2021, peab olema 2020. Osadel lehtedel on 

hääletanute endi poolt aastaarv enne digiallkirjastamist parandatud. Pealkirjas olev ekslik aastaarv ei muuda 

päevakorra punktides kajastatud informatsiooni. 

Üldkoosolek toimus digitaalselt ning seetõttu jäi ära traditsiooniline aastalõpuseminar-jõulupidu ühingu 

liikmetele. Selle asemel on kõigile Raplamaa Partnerluskogu liikmetele üldkoosoleku jõulupeo-jätkuna 

digiteatri pilet. 

 

LISA 1 osalenute nimekiri 
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LISA 2 digiallkirjastatud hääletuslehed 

LISA 3 üldkoosoleku toimumise teated (2 tk) 

LISA 4 meede 4.1 ühisprojekti tutvustus 

 

 

 

Triin Matsalu        Rita Triinu Peussa 

koosoleku juhataja,        protokollija 

juhatuse esimees           

 

/allkirjastatud digitaalselt/       /allkirjastatud digitaalselt/   

 


