MTÜ Raplamaa Partnerluskogu
Üldkoosoleku protokoll nr 2/2022
Koosoleku aeg: 17. juuni 2022 kell 17.00-19.30
Koosoleku koht: Rapla, TaevaniMaani Meistrikoda
Osavõtjad: 38 hääleõiguslikku liiget (Lisa 1 „Osalejate nimekiri“)
Vastavalt Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu põhikirja punktile 6.5. on Ühingu üldkoosolek
otsustusvõimeline.
Üldkoosoleku organiseerimine
Koosoleku juhataja ja protokollija valimine, koosoleku päevakorra kinnitamine.
1. Juhatuse esimees Triin Matsalu tegi ettepaneku üldkoosolek läbi viia.
HÄÄLETATI: kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole.
OTSUSTATI: üldkoosolek läbi viia.
2. Triin Matsalu tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Triin Matsalu ja protokollijaks Rita Triinu
Peussa.
HÄÄLETATI: kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole.
OTSUSTATI: valida koosoleku juhatajaks Triin Matsalu ja protokollijaks Rita Triinu Peussa.
3. 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. 2021 majandusaasta aruande kinnitamine (sh tegevusaruanne, revisjonikomisjoni akt) - Triin Matsalu,
Andra Liibek, Pilvi Reose
2. Liikmemaksude muutmine – Triin Matsalu
3. Informatsioon Raplamaa Partnerluskogu Strateegia 2023-2027 koostamise tegevustest – Rita Triinu
Peussa, Herkki Olo, Jane Kalajärv, Anne Kalf
4. Meelelahutuslik osa improkomöödiateatrilt Ruutu 10
ETTEPANEK: kinnitada Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku päevakord vastavalt
eelnõule ning viia üldkoosolek läbi etteantud päevakorra alusel.
HÄÄLETATI: kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole.
OTSUSTATI: kinnitada MTÜ Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku päevakord vastavalt eelnõule ning
viia üldkoosolek läbi etteantud päevakorra alusel.
Üldkoosoleku läbiviimine:
1. 2021.a majandusaasta aruande kinnitamine (sh tegevusaruanne, revisjonikomisjoni akt).
2021.a majandusaasta aruanne koos lisadega ja revisjonikomisjoni akt olid ühingu liikmetele koos
üldkoosoleku kutsega varem ette saadetud. Triin Matsalu kandis ette 2021.a majandusaasta aruande
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tegevusaruande. Andra Liibek kandis ette 2021. aasta majandusaasta aruande (Lisa 2 „Mittetulundusühing
Raplamaa Partnerluskogu 2021.a majandusaasta aruanne“). Pilvi Reose kandis ette revisjonikomisjoni akti
(Lisa 3 Revisjonikomisjoni akt 2022). Majandusaasta aruande on läbi vaadanud ka vandeaudiitor ja esitanud
vastava akti. Audiitor ei täheldanud puudusi ning „Aruanne faktiliste tähelepanekute kohta“ on PRIAle
esitatud.
Tegevusaruande ja revisjonikomisjoni akti kohta küsimusi ei olnud. Majandusaasta aruande kohta küsimus:
milleks kasutatakse arvelduskrediiti? Vastus: kuna tegevusrühma kulud makstakse tagant järele, siis on
vajalik, et oleks arveldusarvel kohustuste täitmiseks vajalikud vahendid.
ETTEPANEK: Kinnitada Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu 2021.a majandusaasta aruanne.
HÄÄLETATI: kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole.
OTSUSTATI: Kinnitada Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu 2021.a majandusaasta aruanne.
2. Liikmemaksude muutmine
Ühingu liikmemaksude muutmise eelnõu oli ühingu liikmetele koos üldkoosoleku kutsega varem ette
saadetud. Juhatuse esimees Triin Matsalu tutvustas ühingu liikmemaksude muutmise eelnõud.
Ettepanek kehtestada alates 01.01.2023 Raplamaa Partnerluskogu liikmemaksud aastas alljärgnevalt:
1. vallavalitsustele kehtestada liikmemaks 0,50 eurot elaniku kohta, arvestuse aluseks elanike arv
maksmisele eelneva aasta 01. jaanuari seisuga statistikaametis;
2. mittetulundusühingud, sihtasutused ja FIEd 15 eurot;
3. äriühingud 25 eurot;
4. sisseastumismaks võrdne aastase liikmemaksu summaga.
Juhatus arutas oma 23. märtsil toimunud koosolekul (protokoll 3/2022 p 3) ühingu liikmemaksude
muutmist. Nimelt on tänased liikmemaksud kinnitatud aastast 2012 ja on järgmised:
• 300 eurot aastas iga liitunud endise valla kohta (enne 2017 haldusreformiaegset valda);
• mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja FIE-dele 10 eurot aastas;
• äriühingutele 20 eurot aastas.
Sisseastumismaks on võrdne aastase liikmemaksuga.
Liikmemaksu tulu aastas on 3850 eurot kokku.
Valdav osa tegevusrühmi vabariigis on kehtestanud liikmemaksud valdadele pearahapõhiselt (0,35-1,50
eurot inimene, keskmine pearaha arvestuses on 0,56 eurot inimene), mittetulundusühingute ja äriühingute
liikmemaksud on võrreldavad Raplamaa Partnerluskogu liikmemaksudega. Üheks liikmemaksu
korrigeerimise põhjuseks on see, et tegevusrühm peab igapäeva elu korraldamiseks, koostöö ja
ühisprojektides osalemiseks võtma pangalt arvelduskrediiti 20 000 eurot igal aastal, mida käendab füüsilise
isikuna juhatuse esimees ja selline elukorraldus ei ole organisatsioonina jätkusuutlik. Et tagada ühingu
eesmärgipärane tegevus, tuleb korrigeerida liikmemaksusuurusi alates 01.01.23.
Kohtumine valdade juhtidega Raplamaa Omavalitsuste Liidus toimus 6. mail (ROL protokoll 6-06.05.2022
p1), kus Raplamaa Partnerluskogu juhatuse esimees Triin Matsalu ja tegevjuht Rita Triinu Peussa tegid
vallajuhtidele ülevaate Raplamaa Partnerluskogu olemusest ning tegevusest. Samas anti ka põhjalik
informatsioon kavandatavast liikmemaksu muutusest. Vallajuhtidelt vastuväiteid ei tulnud. Kohtumise
eesmärk oli muuhulgas ka see, et vallavalitsused teaksid uue aasta eelarvesse vajaliku summa arvestada.
Koosolekul tegid vallajuhid ettepaneku tõsta ka MTÜde, SAde, äriühingute ja FIEde liikmemaksu. Juhatus
soostus ettepanekuga oma 25.05 toimunud koosolekul (protokoll 6/2022 p 3.5)
ETTEPANEK: kehtestada alates 01.01.2023 Raplamaa Partnerluskogu liikmemaks alljärgnevalt:
1. vallavalitsustele kehtestada liikmemaks 0,50 eurot elaniku kohta, arvestuse aluseks elanike arv
maksmisele eelneva aasta 01. jaanuari seisuga statistikaametis;
2. mittetulundusühingud, sihtasutused ja FIEd 15 eurot;
3. äriühingud 25 eurot;
4. sisseastumismaks võrdne aastase liikmemaksu summaga.
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HÄÄLETATI: kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole.
OTSUSTATI: kinnitada Raplamaa Partnerluskogu liikmemaks aastas alates 01.01.2023 alljärgnevalt:
1. vallavalitsustele kehtestada liikmemaks 0,50 eurot elaniku kohta, arvestuse aluseks elanike arv
maksmisele eelneva aasta 01. jaanuari seisuga statistikaametis;
2. mittetulundusühingud, sihtasutused ja FIEd 15 eurot;
3. äriühingud 25 eurot;
4. sisseastumismaks on võrdne aastase liikmemaksu summaga.
3. Informatsioon Raplamaa Partnerluskogu Strateegia 2023-2027 koostamise tegevustest
Tegevjuht Rita Triinu Peussa tegi ülevaate kuhu maale on jõutud Raplamaa Partnerluskogu „Strateegia
2023-2027“ koostamise tegevustega. Koostatud on lõppenud toetusperioodi nelja toetusmeetme kohta
analüüsid ning läbi viidud kaks küsitlust. Küsitlused olid ettevõtluse toetamise ja kogukondade toetamise
kohta. Toimunud on kolm strateegia ettevalmistamise koosolekut piirkondades (Raikküla, Rapla, ettevõtjate
ühingud). Kavas on veel viis koosolekut (Kohila, Märjamaa-Vigala, Kaiu-Juuru, Kehtna-Käru, KÜL).
3.1 Meetme 1 „Elukeskkonna parendamine ja maaelu põhiteenuste kvaliteedi tõstmine“ kohta tehtud
analüüsi tutvustas Herkki Olo. Esitlus analüüsi kohta pannakse üles ühingu kodulehele.
3.2 Meetme 2 „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ kohta tehtud analüüsi tutvustas Jaak Vitsur.
Esitlus analüüsi kohta pannakse üles ühingu kodulehele.
3.3 Meetme 3 „Kogukonna edendamine“ kohta tehtud analüüsi tutvustas Jane Kalajärv. Esitlus analüüsi
kohta pannakse üles ühingu kodulehele.
3.4 Kogukondadele suunatud küsitluse kohta tegi kokkuvõtte Anne Kalf. Esitlus küsitluse kokkuvõtete kohta
pannakse üles ühingu kodulehele.
OTSUSTATI: võtta informatsioonid teadmiseks.
4. Meelelahutuslik osa
Meelelahutuslik osa oli improkomöödiateatrilt Ruutu 10.
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