Juhatuse koosoleku protokoll nr 3/2022
Koosoleku aeg: 23.03.2022
Koosoleku koht: Rapla Kultuurikeskus ja Zoom keskkond
Osavõtjad:
juhatuse liikmed: Natalia Lüllmaa, Hans-Jürgen Schumann, Triin Matsalu, Heiti Arro (Zoomis),
Hannes Vald, Kirsti Mau, Elari Hiis, Anne Leht (Zoomis); Inna Laanmets.
Kutsutud: Rita Triinu Peussa, Andra Liibek
Koosoleku juhataja: Triin Matsalu
Protokollija: Rita Triinu Peussa
Päevakord:
1. 2022. aasta rakenduskava muutmine
2. Ühiste kavatsuste kokkulepe Kaiserslauterni maakonna 3 tegevusrühmaga
3. Liikmemaksud
4. Informatsioonid
1. 2022. aasta rakenduskava muutmine
2022. aasta rakenduskavas on planeeritud 40 000 eurot rahvusvahelisteks koostööprojektideks,
millest üks noorsootöö edendamiseks ning teine koostööprojektiks Läti ja Leeduga. Tänaseks on
selge, et Läti ja Leeduga kavandatud koostööprojekti ellu ei viida. Samas on mõte ellu viia
maakonnasisene koostöö ja ühisprojekt. Kavandatava ühisprojekti kava ja kirjeldus valmib
juunikuiseks üldkoosolekuks ja projekti esitamine Priasse toimub peale seda. Tegevused algaksid
käesoleva aasta neljandas kvartalis.
Ettepanek: muuta 2022 a. rakenduskavas 20 000 eurot rahvusvaheline koostöö ja rahvusvaheline
koostööprojekt samas summas eestisiseseks koostöö ja ühisprojektiks.
Otsus: muuta 2022 a. rakenduskavas 20 000 eurot rahvusvaheline koostöö ja rahvusvaheline
koostööprojekt samas summas eestisiseseks koostöö ja ühisprojektiks.
Poolt hääletasid kõik osalenud juhatuse liikmed: Natalia Lüllmaa, Hans-Jürgen Schumann, Triin
Matsalu, Heiti Arro, Hannes Vald, Kirsti Mau, Elari Hiis, Anne Leht; Inna Laanmets, vastu ega
erapooletuid ei olnud.
2. Ühiste kavatsuste kokkulepe Kaiserslauterni maakonna 3 tegevusrühmaga
Raplamaa Partnerluskogule tegi ettepaneku sõlmida ühiste kavatsuste kokkulepe Kaisernslauterni
maakonna kolm tegevusrühma: Westrich-Glantal, Donnersberger ja Lautrer Land. Koostööd
plaanitakse teha noorsootöö valdkonnas läbi kultuuri, muusika, spordi ja sotsiaalse sidususe.
Teemad:
• Ühise Euroopa tugevdamine
• Sotsiaalse sidususe tugevdamine
• Rahvusvaheliste võrgustike arendamine ja süvendamine
• Teadmistevahetus
• Kultuuriprojektide edendamine
• Spordiprojektide edendamine
• Võrgustiku loomine läbi noorsootöö
Ettepanek: allkirjastada ühiste kavatsuste kokkulepe ja volitada allkirjastama tegevjuht Rita Triinu
Peussa.
Otsus: volitada tegevjuht Rita Triinu Peussa allkirjastama ühiste kavatsuste kokkulepe
tegevusgruppidega Westrich-Glantal, Donnersberger ja Lautrer Land.

Otsuse poolt hääletasid kõik osalenud juhatuse liikmed, vastu ega erapooletuid ei olnud.
3. Liikmemaksud
Seoses uue, 2023-2027 strateegia koostamisega, tuleb üle vaadata ka ühingu liikmemaksu suurused.
Tänased liikmemaksud kehtivad alates 01.01.2013 ja on järgmised:
vallavalitsustele 300 eurot aastas iga liitunud endise valla kohta (enne 2017 haldusreformiaegset
valda); mittetulundusühingutele ja FIE-dele 10 eurot aastas; äriühingutele 20 eurot aastas.
Sisseastumismaks on võrdne aastase liikmemaksuga. Liikmemaksu tulu aastas on kokku 3850 eurot.
Tegevjuht tegi ülevaate vabariigi teiste tegevusrühmade kehtivatest liikmemaksudest. Valdav osa
tegevusrühmi on kehtestanud liikmemaksud valdadele pearahapõhiselt (0,35-1,50 eurot inimene,
keskmine pearaha arvestuses on 0,56 senti inimene), mittetulundusühingute ja äriühingute
liikmemaksud on võrreldavad Raplamaa Partnerluskogu liikmemaksudega. Vallavalitsuste
liikmemaks on Raplamaa Partnerluskogul aga väga madal võrreldes vabariigi teiste
tegevusgruppidega. Üheks liikmemaksu korrigeerimise põhjuseks on ka see, et tegevusrühm peab
igapäeva elu korraldamiseks, koostöö ja ühisprojektides osalemiseks võtma pangalt arvelduskrediiti
20 000 eurot igal aastal, mida käendab juhatuse esimees ja selline elukorraldus ei ole jätkusuutlik. Et
katta ~2/3 pangalaenu osa eelarvest, tuleks valdadele kehtestada liikmemaks pearaha põhiselt 0,50
senti inimese kohta. Arvutuse kohaselt saab sellisel juhul liikmemaksu suuruseks arvutada ~16000
eurot (01.01.2021 elanike seisu järgi).
Tekkinud arutelu käigus toodi välja millist kasu vallavalitsused saavad, olles meie ühingu liikmed
(arvestamata seda, et vallavalitsuse liikmelisus tagab kõigile valla territooriumil registreeritud ja
tegutsevate ühingute ja ettevõtjate võimaluse taotleda LEADER-toetust, vastasel juhul ei saa keegi
valla territooriumilt taotleda). KOV-id võivad olla ise taotlejad ja sama soodsatel tingimustel kui tava
MTÜd. Tegevusgrupp toetab oma elavdamise kuludest maakondlikke organisatsioone maakondlike
tunnustamis-, kultuuri- ja teavitusürituste korraldamisel (RAEK, Raplamaa Külade Liit, ROL,
valdade külade ühendused), mille tulemusena ei pea KOV ise neid organisatsioone täiendavalt
toetama. Tegevusgrupp viib läbi kõikide valdade sidusrühma piirkondade inimestele õppereise, mille
kulusid KOV-id ei kanna jne.
Liikmemaksu muutmise ettepanekut mittetulundusühingutele ja äriühingutele ei olnud.
Ettepanek: valmistada ette liikmemaksu muutmise eelnõu, tutvustada seda KOV-idele ja viia
liikmemaksu kinnitamine juunikuisele üldkoosolekule.
Otsus: valmistada ette liikmemaksu muutmise eelnõu, tutvustada seda KOV-idele ja viia liikmemaksu
kinnitamine juunikuisele üldkoosolekule.
Otsuse poolt hääletasid kõik osalenud juhatuse liikmed, vastu ega erapooletuid ei olnud.
4. Informatsioonid
4.1 Tegevjuht tegi ülevaate strateegia 2023-2027 koostamise toetuse taotlemise protsessist. Taotletav
toetuse summa on 94 500 eurot. Strateegia ettevalmistamise kava on üleval kodulehel.
4.2 Järgmine juhatuse koosolek toimub Raplas 20.04.22 kell 15.00.
Koosolekul osalejad võtsid informatsioonid teadmiseks.
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