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Üldkoosoleku protokoll nr 1/2021 

  

Koosoleku aeg: 18. juuni 2021 kell 9.30 - 10.30      

Koosoleku koht: Kehtna vald, Lau küla, Laukataguse Puhkeküla 

Osavõtjad: 50 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 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. 

 

Edasi jätkas koosoleku juhatajana Hannes Vald  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 on kuvatud ekraanile. 

 

Üldkoosoleku päevakorra eelnõu: 

 

1. 2020 majandusaasta aruande tegevusaruanne. Ettekandja Triin Matsalu, juhatuse esimees. 

2. 2020 aasta majandusaasta aruanne, revisjonikomisjoni akti ärakuulamine. Ettekandjad Andra Liibek, 

arendusjuht-projektinõustaja raamatupidaja ülesannetes ja Alvar Timmi, revisjonikomisjoni liige. 

3. „Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2020“ muutmine. Ettekandja Rita Triinu Peussa, 

tegevjuht. 

4. Kehtna Hoiu-Laenuühistu liikmest välja astumine. Ettekandja Triin Matsalu, juhatuse esimees. 

 

ETTEPANEK: kinnitada Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku päevakord vastavalt 

eelnõule ning viia üldkoosolek läbi etteantud päevakorra alusel.  

HÄÄLETATI:  kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
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OTSUSTATI: kinnitada MTÜ Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku päevakord vastavalt eelnõule ning 

viia üldkoosolek läbi etteantud päevakorra alusel. 

 

Üldkoosoleku läbiviimine: 

1. 2020 majandusaasta aruande tegevusaruanne. 

Triin Matsalu kandis ette 2020. majandusaasta aruande tegevusaruande.  

2. 2020 majandusaasta aruanne ja revisjonikomisjoni akt 

Andra Liibek kandis ette 2020 aasta majandusaasta aruande (Lisa 2 „Mittetulundusühing Raplamaa 

Partnerluskogu 2020  majandusaasta aruanne“). 

Alvar Timmi kandis ette revisjonikomisjoni akti (Lisa 3 Revisjonikomisjoni akt 10. mai 2021). 

 

ETTEPANEK: Kinnitada Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu 2020  majandusaasta aruanne. 

 

HÄÄLETATI: kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 

 

OTSUSTATI: Kinnitada Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu 2020.a majandusaasta aruanne. 

 

3. „Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2020“ muutmine.  

Tegevjuht Rita Triinu Peussa tutvustas Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2020 muudatusi. 

Tulenevalt Eesti maaelu arengukava 2014–2020 (edaspidi MAK) pikendamisest 2 aasta võrra, pikeneb ka 

LEADER meetme rakendamine aastateks 2021 ja 2022. Meetme pikenemise korral on vajalik uuendada ka 

arengustrateegiaid, mille kaudu LEADER meedet rakendatakse.  

MAKi muudatusega on LEADER meetmele ettenähtud täiendavaid rahalisi vahendeid. Raplamaa 

Partnerluskogule on maaeluministri 25.05.21 käskkirjaga nr 71 „Kohaliku tegevusgrupi toetuse ja 

LEADER-projektitoetuse eelarve suurendamine üleminekuperioodiks määratud vahenditest aastateks 2021. 

ja 2022“ määratud 1 692 630,84 eurot, sellest taastekava vahendid 241 342,59 eurot. 

Lisanduvate vahendite kasutusele võtmiseks on vajalik pikendada Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014-

2020 kehtivusaega kuni 2022 ning üle vaadata ja vajadusel uuendada strateegia meetmed ja nende 

eesmärgid, sihttasemed ja rahastamiskava. Strateegiasse tuleb lisada taastekava vahendite kasutamise osa. 

Uue programmiperioodi kohalike arengustrateegiate ettevalmistamise meetmega alustatakse 2022 aastal 

ning sellest tulenevalt on Maaeluministeeriumi seisukoht, et ei ole mõistlik käesoleva muudatusega, mille 

peamine eesmärk on LEADER meetme sujuv rakendamine üleminekuperioodil, läbi viia uut hetkeolukorra 

kirjeldust ega piirkondlike vajaduste, nõrkuste, ohtude ja tugevuste analüüsi vaid võib moodustada erinevaid 

töörühmi, teha mõttekorjeid või viia juhatuse/üldkoosoleku tasandile ainult peamised muudatused, eelkõige 

lisanduva meetmega seonduv. 

Eelöeldust tulenevalt ei ole käesoleva strateegia muutmisel läbi viidud laiapõhjalist kaasamist kogu 

strateegia muutmise osas, vaid täienduste (ainult peamised muudatused, eelkõige lisanduva meetmega 

seonduv) kooskõlastamine ja otsustamine on viidud üldkoosoleku tasandile.   

Raplamaa Partnerluskogu on kasutanud strateegiasse lisandunud meetme kujundamisel üle-eestilist uuringut 

„COVID-19 kriisi mõju uuring ettevõtetele“. Uuringu eesmärk oli kirjeldada COVID-19 kriisi mõju 

ettevõtete majandustegevusele, kirjeldada abi- ja toetusmeetmete kasutamist ettevõtete hulgas, uurida 

ettevõtete võimekust uues olukorras kohaneda, uurida seoseid ettevõtete tegevusalade ja tegevuspiirkondade 

ning kriisiga hakkamasaamise vahel.  

Samuti on arvestatud Sihtasutusega RAEK (Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus) toimunud 

arutelukoosoleku tulemusi, kus toodi välja maakonna ettevõtjate vajadused seoses kriisiga.  

Strateegia on läbi vaadanud tegevusgrupi juhatus ning teinud omapoolsed ettepanekud. 

Üleminekuperioodil (2021-2022) LEADER meetme rakendamiseks muudetakse strateegias alljärgnevalt: 

• strateegia kehtivust pikendatakse kuni 31.12.2022; 

• kehtivad eesmärgid on üle vaadatud ja asjakohased; 

• rahastamiskava on muudetud – uuendatud planeeritavat rahastamise jaotust meetmete ja 

aastate lõikes, võttes arvesse lisanduvate vahendite osa; 

• korrigeeritud on meetmete sihttasemed – strateegiate koostamisel planeeritud sihttasemed 

on lisanduva eelarve osas ümber hinnatud ning korrigeeritud on ka näitajaid, mida meetmete osas kogutakse; 

• läbivalt strateegias uuendatud aastaarvud; 
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• juurde on lisatud taastekava vahenditest rakendatav COVID-19 olukorra leevendamiseks suunatud 

meede. 

Käesoleva aasta sügisel avame taastekava meetme (novembris), meetme maht 241 342,59 eurot. 2022. aasta 

alguses (veebruaris-aprillis) avame tavameetmed (meede 1, meede 2, meede 3). Orienteeruvad mahud: 

meede 1 Kogukonna investeeringud 630 394,79 eurot, meede 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine 

350 593,30 eurot, meede 3 Kogukonna edendamine 140 042,51 eurot. Tegevusgrupi koostöö ja 

ühisprojektideks on 40 000 eurot. 

 

ETTEPANEK: tuginedes maaeluministri 23.10.2015 määrusele nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja 

LEADER-projektitoetus“ § 6, kinnitada muudetud „Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2022“ (Lisa 4 

„Pikendatud strateegia 2014-2022“) 

HÄÄLETATI: kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 

 

OTSUSTATI: kinnitada muudetud „Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2022“. 

 

4. Kehtna Hoiu-Laenuühistu liikmest välja astumine. 

Juhatuse esimees Triin Matsalu tegi ettepaneku Kehtna Hoi-Laenuühistu liikmest välja astuda, kuna 

Raplamaa Partnerluskogu juhatus ei näe vajadust osakute omamiseks ning tänasel päeval ei ole ühistust 

käibekrediidi  võtmine enam majanduslikult otstarbekas. 

 

ETTEPANEK: esitada Kehtna Hoiu-Laenuühistule liikmest välja astumise avaldus ning lõpetada 

liikmelisus. 

HÄÄLETATI: kõik poolt, vastu, erapooletuid ei ole. 

 

OTSUSTATI: astuda välja Kehtna Hoiu-Laenuühistu liikmest. 

 

Koosolek lõppes kell 10.30 

 

 

 

Hannes Vald        Rita Triinu Peussa 

 

koosoleku juhataja        protokollija     

/allkirjastatud digitaalselt/       /allkirjastatud digitaalselt/ 

   

 


