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     Üldkoosoleku protokoll nr 2/2021 

  

Koosoleku aeg: 03.-09. detsember 2021      

Koosoleku koht: elektrooniline (e-kirjaline) 

Osavõtjad: 52 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. 

  

Raplamaa Partnerluskogu juhatus kutsus kokku elektroonilise (e-kirjalise) üldkoosoleku 03.-09.12.21 ja 

saatis oma liikmetele otsuste eelnõud kirjalikku taasesitamist võimaldavad vormis 25.11.2021. Samuti oli 

teade üldkoosoleku toimumisest (koos päevakorraga) üleval Raplamaa Partnerluskogu kodulehel. Uus kiri 

koos koosoleku materjalide ja hääletuslehega on saadetud liikmetele 03.12.2021. Liikmetele anti 7-päevane 

tähtaeg (03.-09.12.2021), et esitada oma seisukohad ja mis esitati samuti kirjalikku taasesitamist 

võimaldavas vormis. Digiallkirjastatud hääletuslehed Lisa 2. Kirjad ühingu liikmetele Lisa 3 ja Lisa 4. 

Otsuse vastu võtmiseks peavad olema poolt üle poole üldkoosolekul hääletanutest (MTÜS § 22 lg 3). 

Raplamaa Partnerluskogu põhikirjas on sätestatud, et üldkoosolek on otsustusvõimeline kui osaleb 1/3 

ühingu liikmetest (vähemalt 30 liiget). 03.-09-12.21 elektroonilisel (e-kirjalisel) üldkoosoleku osales 52 

ühingu liiget 89-st. 3 liiget esitasid hääletuslehed peale üldkoosoleku lõpp tähtaega ning neid koosoleku 

osalemises ega hääletustulemustes ei arvestatud. 

Vastavalt  Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu põhikirja punktile 6.5. oli Ühingu üldkoosolek 

otsustusvõimeline. 

 

Üldkoosoleku organiseerimine: 

Üldkoosolek kutsuti kokku elektrooniliselt tulenevalt Raplamaa Partnerlsukogu juhatuse otsusest protokoll 

11/2021 punkt 4. 

Üldkoosoleku päevakorra kinnitas juhatus oma 10.11.2021 koosolekul (protokoll 11/2021 punkt nr 4). 

 

Üldkoosoleku päevakord 

1. Raplamaa Partnerluskogu põhikirja muudatuste kinnitamine. 

2. Revisjonikomisjoni kinnitamine. 

3. Revisjonikomisjoni tasu kinnitamine. 

4. Informatsioon aastatel 2016-2021 taotletud projektitoetustest ja ellu viidud projektidest. 

5. Üldkoosoleku meelelahutuslik osa digivormis. 

 

1. Raplamaa Partnerluskogu põhikirja muudatuste kinnitamine 

Põhikirja sisse viidud muudatused tulenevad peaasjalikult kitsaskohtadest teksti selguse osas. Ei muudeta 

ühingu eesmärke ega ülesandeid. Parandused on kooskõlas maaeluministri määruses „Kohaliku 

tegevusgrupi toetus ja LEADER projektitoetus“ sätestatuga. Korrigeeritud on sõnastust teksti arusaadavuse 

parandamiseks. Raplamaa Partnerluskogu juhatus on põhkirja muudatused läbi vaadanud ning muudatused 

heaks kiitnud (protokoll nr 11/2021) ning esitab muudatused üldkoosolekule kinnitamiseks. Liikmetele on 

saadetud põhikirja paranduste eelnõu. Täiendatud põhikiri Lisa 5. 

 

ETTEPANEK: kinnitada Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu põhikiri muudetud kujul. 

HÄÄLETATI:  kõik 52 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
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OTSUSTATI: kinnitada Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu põhikiri muudetud kujul. 

 

2. Revisjonikomisjoni kinnitamine 

Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu revisjonikomisjoni viimane koosseis on üldkoosoleku poolt 

kinnitatud 2009. aastal (protokoll 12.06.09 punkt 6) järgmises koosseisus: 

Helbe Kliss, Alvar Timmi, Riina Kalvet. 

Revisjonikomisjoni poolt on tulnud ettepanek muuta komisjoni liikmeid, vahetades välja liikme Riina 

Kalveti. Riina Kalvet ei esinda ühtegi ühingu liiget. 

Tulenevalt põhikirja punktist 6.3.6 kinnitab revisjonikomisjoni koosseisu üldkoosolek. 

Raplamaa Partnerluskogu juhatus arutas antud teemat oma 10.11.21 toimunud koosolekul (protokoll nr 

11/2021) ja teeb ettepaneku kinnitada revisjonikomisjon alates 01.01.2022 järgmises koosseisus:  

Helbe Kliss (Heltan OÜ)  

Alvar Timmi (MTÜ Raplamaa Talupidajate Liit) 

Pilvi Reose (MTÜ Russalu Külade Ühendus) 

Kõik kandidaadid on nõusoleku andnud. 

 

ETTEPANEK: kinnitada revisjonikomisjon alates 01.01.2022 järgmises koosseisus:  

Helbe Kliss (Heltan OÜ)  

Alvar Timmi (MTÜ Raplamaa Talupidajate Liit) 

Pilvi Reose (MTÜ Russalu Külade Ühendus) 

HÄÄLETATI:  poolt 51, vastu ei olnud ja erapooletuid 1. 

OTSUSTATI: kinnitada revisjonikomisjon alates 01.01.2022 järgmises koosseisus:  

Helbe Kliss (Heltan OÜ)  

Alvar Timmi (MTÜ Raplamaa Talupidajate Liit) 

Pilvi Reose (MTÜ Russalu Külade Ühendus) 

 

3. Revisjonikomisjoni tasu kinnitamine 

Raplamaa Partnerluskogu revisjonikomisjoni liikmete tasu revisjoni läbiviimiseks ning akti koostamiseks on 

määratud 2017. aastal (üldkoosoleku protokoll nr 2/14.12.17, punkt 5.3) summas 150 eurot bruto.  

Tulenevalt põhikirja punktist 6.3.7 kinnitab revisjonikomisjoni tasu suuruse üldkoosolek. 

Raplamaa Partnerluskogu juhatus arutas antud teemat oma 10.11.21 toimunud koosolekul (protokoll nr 

11/2021) ja teeb ettepaneku kehtestada alates 01.01.2022 revisjonikomisjoni tasu 250.00 eurot bruto. 

Vahendid selleks on rakenduskavas olemas. 

 

ETTEPANEK: kinnitada alates 01.01.2022 Raplamaa Partnerluskogu revisjonikomisjoni liikmele revisjoni 

läbiviimiseks ning akti koostamiseks tasu 250 eurot bruto. 

HÄÄLETATI:  49 poolt, vastu ei olnud, erapooletuid 2 ja taandas ennast 1. 

OTSUSTATI:  kinnitada alates 01.01.2022 Raplamaa Partnerluskogu revisjonikomisjoni liikmele revisjoni 

läbiviimiseks ning akti koostamiseks tasu 250 eurot bruto. 

 

4. Informatsioon aastatel 2016-2021 taotletud projektitoetustest ja ellu viidud projektidest. 

Informatsioon aastatel 2016-2021 taotletud projektitoetustest ja ellu viidud projektidest oli lisatud 

üldkoosoleku e-kirjale ning on protokolli Lisa 6. 

 

5. Üldkoosoleku meelelahutuslik osa digivormis. 

Digivormis meelehutuseks on PÖFF-i filmi vaatamine. Selleks saadeti e-kirjaliselt igale ühingu liikmele 

eraldi juhised ja vajalik info. 

 

LISA 1 Osalenute nimekiri 

LISA 2 Digiallkirjastatud hääletuslehed 

LISA 3 Üldkoosoleku 1. kiri ühingu liikmetele 

LISA 4 Üldkoosoleku 1. kiri ühingu liikmetele 

LISA 5 Täiendatud põhikiri 

LISA 6 Informatsioon aastatel 2016-2021 taotletud projektitoetustest ja ellu viidud projektidest 
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Triin Matsalu        Rita Triinu Peussa 

koosoleku juhataja,        protokollija 

juhatuse esimees           

 

/allkirjastatud digitaalselt/       /allkirjastatud digitaalselt/   

 


