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     Üldkoosoleku protokoll nr 1/2022 

  

Koosoleku aeg: 28.02.-06.03.2022      

Koosoleku koht: elektrooniline (e-kirjaline) 

Osavõtjad: 56 hääleõiguslikku liiget (Lisa 2 Osavõtjate nimekiri) 

 

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 28.02.-06.03.22 ja 

saatis oma liikmetele otsuse eelnõu kirjalikku taasesitamist võimaldavad vormis 21.02.2022. Samuti oli 

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

koos koosoleku materjalide ja hääletuslehega on saadetud liikmetele 28.02.2022. Liikmetele anti 7-päevane 

tähtaeg (28.02.-06.03.2022), et esitada oma seisukohad. Seiskukohad esitati kirjalikku taasesitamist 

võimaldavas vormis: digiallkirjastatud hääletuslehed Lisa 3. Kirjad ühingu liikmetele Lisa 4 ja Lisa 5. 

 

Otsuse vastu võtmiseks peab otsuse poolt hääletama 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). 28.02.-06.03.2022 elektroonilisel (e-kirjalisel) üldkoosolekul osales 

56 ühingu liiget 89-st. 3 liiget esitasid ebatäpsed hääletuslehed ja neid hääletuses ei arvestatud. Korrektselt 

täidetud ja digiallkirjastatud hääletuslehti tagastati 53 liikme poolt. 

 

Vastavalt  Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu põhikirja punktile 6.5. oli Ühingu üldkoosolek 

otsustusvõimeline. 

 

Üldkoosoleku organiseerimine: 

Üldkoosolek kutsuti kokku elektrooniliselt tulenevalt Raplamaa Partnerlsukogu 19.01.22 toimunud juhatuse 

koosolekul vastu võetud otsusele: protokoll 1/2022 p 5. 

Üldkoosoleku päevakorra kinnitas juhatus oma 19.01.2022 koosolekul (protokoll 1/2022 punkt nr 5). 

 

Üldkoosoleku päevakord 

1. Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2023-2027 ettevalmistamise tegevuskava kinnitamine ja 

tegevuskava edaspidise muutmise õiguse andmine juhatusele 

 

LEADER tegevusrühm Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu, mille tegevuspiirkonna moodustavad 

Kehtna vald (välja arvatud Järvakandi alev), Kohila vald, Rapla vald, Märjamaa vald ning Türi valla Käru 

piirkond (Jõeküla, Kullimaa, Kõdu, Kädva, Kändliku, Lauri, Lungu, Sonni külad, Käru alevik), alustab 

LEADER strateegia koostamist perioodiks 2023–2027. Raplamaa Partnerluskogu taotleb toetust strateegia 

ettevalmistamiseks.  

 

Strateegia ettevalmistamise määrus reguleerib tegevusrühma tegevused strateegia koostamiseks ning üheks 

tingimuseks on tegevuskava koostamine. Tegevuskavas on tegevused kirjeldatud üldiselt, täpsemad 

kuupäevad, toimumiskohad jne tulevad edaspidi, kui alustatakse reaalselt tegevustega. Tegevuskava on 

partnerluskogu juhatus läbi vaadanud oma 19.01.22 toimunud koosolekul ning tegevuskava kinnitab 

määruse kohaselt üldkoosolek. 
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Strateegia ettevalmistamise tegevuskava hõlmab endas perioodi aprill 2022 kuni märts 2023. Strateegia 

valmib hiljemalt 31.03.2023 ning strateegia rakendamine algab 2023.a teisel poolel.  

 

Tegevuskavas on kirjeldatud kaks tegevust: strateegia koostamise tegevused (strateegia kirjutamine; 

sidusrühmadega konsultatsiooni pidamine; ekspertidega konsultatsiooni pidamine; uuringute, küsitluste, 

töötubade läbi viimine; sidusrühmade võimestamine (õppereisid) ja kohaliku tegevusrühma toimimine 

(üldkoosolekute läbiviimine, kohaliku tegevusrühma töötasud, majanduskulude katmine).  

 

Strateegia ettevalmistamiseks küsib Raplamaa Partnerluskogu PRIAlt toetust. Toetustaotlust on 

võimalik esitada üksnes siis, kui on olemas strateegia ettevalmistamise tegevuskava ja üldkoosoleku otsus 

selle kinnitamise kohta. Toetuse arvutuse aluseks on elanike arv ning pindala seisuga 01.01.2021 

(ministeeriumi nõue määrusest). Toetuse taotlemise aeg tegevusrühmale on 15.03-31.03.22. Strateegia 

ettevalmistamise tegevused saavad alata kõige varem alates aprill 2022. Kõik tegevused, koosolekud jm 

strateegia ettevalmistamisega seotud sündmuste toimumise info saadetakse ühingu liikmetele e-postiga ning 

pannakse üles Raplamaa Partnerluskogu kodulehele. 

 

Strateegia 2023-2027 ettevalmistamise tegevuskava kinnitamise otsus sisaldab endas ka seda, et edaspidi 

kinnitab käesoleva tegevuskava muudatused partnerlukogu juhatus. Seda tähenduses, et edaspidi ei pea 

tegevuskava igakordseks (ka väikeste muudatuste nagu koosolekute arv) muutmiseks üldkoosolekut kokku 

kutsuma vaid piisab juhatuse vastavasisulisest otsusest. 

 

ETTEPANEK: kinnitada Raplamaa Partnerluskogu Strateegia 2023-2027 ettevalmistamise tegevuskava 

vastavalt Lisale 1 ning anda tegevuskava edaspidine muutmisõigus Raplamaa Partnerluskogu juhatusele.   

 

HÄÄLETATI: poolt 53, vastu ega erapooletuid ei olnud. 

 

OTSUS: kinnitada Raplamaa Partnerluskogu Strateegia 2023-2027 ettevalmistamise tegevuskava 

vastavalt Lisale 1 ning anda tegevuskava edaspidine muutmisõigus Raplamaa Partnerluskogu 

juhatusele.   

 

 

LISA 1 Strateegia 2023-2027 ettevalmistamise tegevuskava 

LISA 2 Osavõtjate nimekiri 

LISA 3 Digiallkirjastatud hääletuslehed 

LISA 4 Üldkoosoleku 1. kiri ühingu liikmetele 

LISA 5 Üldkoosoleku 2. kiri ühingu liikmetele 

 

 

 

Triin Matsalu        Rita Triinu Peussa 

koosoleku juhataja,        protokollija 

juhatuse esimees           

 

/allkirjastatud digitaalselt/       /allkirjastatud digitaalselt/   

 


