
	

Ranna 8, Vasalemma 
Harjumaa 76101 Eesti 

Tel 60 87 833 
info@vomentaga.ee 
www.vomentaga.ee 

 
 
Üldkoosoleku protokoll 
Laulasmaa kogukonnamaja                 07.03.2023 nr.1 
Algus kell 18.00, lõpp kell 18.30 
 
 
Üldkoosolekust võttis osa 14 liiget. Osavõtjate nimekiri on lisatud üldkoosoleku protokollile. 
 
Päevakord: 

1. Audiitorettevõtja kinnitamine- majandusaasta aruandele 
2. Põhikirja muutmine- Põhikirjalised muutused on tingitud LHKK juriidilise asukoha muutusega 

(kolimisega Valitsejamajja, Padisel)  ja territoriaalse asukoha (pärast 2017.a. haldusreformi) 
muutusega. Samuti uue strateegia koostamisega. 

 
 
Koosoleku juhataja Marje Suharovi ettepanek kinnitada üldkoosoleku päevakord ning protokollijaks 
valida Kadri Strööm 
 
Otsustati: 14 osalejat on poolt 
Päevakord ja protokollija on kinnitatud. 
 
 
 
Päevakorrapunkt 1: audiitorettevõtja kinnitamine majandusaasta aruandele 
 
Audiitor, kes on eelnevatel aastatel LHKK aruandeid auditeerinud, lõpetas tegevuse audiitorina. Uut 
audiitorit on vaja seoses majandusaasta aruande kinnitamisega. 
Peale otsingu tulemusi saadi soovitused audiitor Tiina Maalinnale Audiitorbüroost Maalinn OÜ kuna Tiina 
Maalinn on varem auditeerinud LEADER tegevusrühma. 
 
Ettepanek: kinnitada audiitoriks Tiina Maalinn Adiitorbüroost Maalinn OÜ ja volitada juhatuse esimeest 
sõlmima lepingut Audiitobürooga Maalinn OÜ. 
 
Otsustati: 14 osalejat on ettepaneku poolt  
Otsus on vastu võetud. 
 
 
 
Päevakorrapunkt 2: Põhikirja muutmine- Põhikirjalised muutused on tingitud LHKK juriidilise asukoha 
muutusega (kolimisega Valitsejamajja, Padisel)  ja territoriaalse asukoha (pärast 2017.a. haldusreformi) 
muutusega. Samuti uue strateegia koostamisega. 

 
Põhikirja on vaja muuta seoses territoriaalse asukoha ja tegevuspiirkonna muutumisega, mis toimus 
peale 2017. a. omavalitsuste haldusreformi. Samuti toimus 2022. a. juriidilise asukoha muutumine seoses 
LHKK kolimisega Padisele, Valitsejamajja.  
Põhikirja punktid, mida on vaja muuta, on nr. 1.6 ja 4.1. 
 
Päevakorrapunkt 2.1: Põhikirja punkti 1.6 muutmine 
 
Hetkel kehtiv põhikirja punkt 1.6: 
1.6. Ühingu asukoht on Ranna tee 8, Vasalemma, Harju maakond, Eesti Vabariik. Ühingu territoriaalne 
tegevuspiirkond ühtib ühingu liikmeks astunud kohalike omavalitsuste territooriumiga.  
 
Ettepanek: muuta põhikirja punkti 1.6 järgmises sõnastuses 
1.6. Ühingu asukoht on Valitsejamaja, Padise küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond, Eesti Vabariik. 
 
Otsustati: 14 osalejat on põhikirja punkt 1.6 muutmise poolt  
Otsus on vastu võetud. 
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Päevakorrapunkt 2.2: Põhikirja punkti 4.1 muutmine 
 
Hetkel kehtiv põhikirja punkt 4.1: 
4.1. Ühingusse võivad kuuluda kohalikud omavalitsused, mis moodustavad ühtse tervikliku geograafilise 
või ajaloolise piirkonna, millel on ühine majanduslik ja sotsiaalne huvi. Ühingu tegevuspiirkonnaks 
loetakse maapiirkonda, mille territoorium langeb kokku ühingu liikmeks olevate omavalitsuste 
territooriumidega.  
 
Ettepanek muuta 4.1 järgmiselt: 
4.1 Ühingusse võivad kuuluda kohalikud omavalitsused, mis moodustavad ühtse tervikliku geograafilise 
või ajaloolise piirkonna, millel on ühine majanduslik ja sotsiaalne huvi 
 
 
Otsustati: 14 osalejat on põhikirja punkti 4.1 muutmise poolt  
Otsus on vastu võetud. 
 
 

 

(allkirjastatud digitaalselt)                                                 (allkirjastatud digitaalselt) 
 
Marje Suharov       Kadri Strööm 
Koosoleku juhataja      Protokollija 


