AEGNA ÜLDKOGU, 30. JUUNI 2013
29.-30. juunil 2013 toimusid Aegna saarel lisaks üldkogule Eesti Saarte Kogu seminar
"Rohelised saared. Saarte ja ESK strateegilised valikud" (Interreg IVA programmi projekt Green
Islands) ning Eesti saarte IX pärimuspäevad, mille põhiteemaks jutuvestmine ("Jutuvestmise
tähendus kogukonnas").
Üritused toimusid loodusmajas (Tallinna Kesklinna linnaosa) ja saare püsielanike õuel Karnapi
teel, osalejaid toitlustas Karin Ploom.

Eesti Saarte Kogu XXIII üldkogu protokoll
Pühapäev, 30. juuni 2013
8:00 Hommikusöök loodusmajas
9:19 Eesti Saarte Kogu üldkogu koosolek
Osavõtjad:
Saarte volitatud esindajad:
Abruka – Rein Lember
Hiiumaa – Aivi Telvik
Kihnu – Arvo Täll
Kõinastu – Mari-Liis Pae
Manija – Mark Soosaar

Muhu – Tiina Jõgi
Saaremaa – Aare Martinson
Vahase – Arvi Prei
Vormsi – Eidi Leht
Vilsandi – Arvo Kullapere

Eestseisus ja kaastöönõukogu:
Laine Tarvis, Elle Puurmann, Annely Akkermann, Leo Filippov, Maris Jõgeva, Urmas Kase,
Maret Pank, Ülle Tamm, Kai Võlli
Saarte elanikud, esinejad ja külalised:
Jana Kokk – Vormsi, Kaia Eelma – Saaremaa, Veiko Viil – Saaremaa OL; Maaja Mätlik,
Margus Kägu – Eesti Väikesaarte Noorte Ühendus.

Koosoleku juhataja kaastöökogu liige Leo Filippov, protokollija Kaia Eelma.
Päevakord:
1. Saarte volitatud esindajate registreerimine, liikmeskonna täpsustamine, uute
liikmete avalduste vastuvõtmine (9:00)
2. Majandusaasta aruande kinnitamine, tegevusaasta aruanne (9:10)
3. Eelarve järgmiseks tegevusaastaks, sh liikmemaksude suurused (9:40)
4. Põhikirja muudatuste arutelu, uue põhikirja vastuvõtmine (9:50)
5. Info ESK strateegia ja tegevuskava kavandamisest (10:15)

-26. Järgmise üldkogu kokkukutsumine (aeg ja koht) (10:20)
7. Kohalalgatatud küsimused (10:30)
Maret Pank: Arvestades eelmisel päeval tehtud tööd ning laeva sõidugraafikut panen ette muuta
esialgset päevakorda kompaktsemaks või muuta päevakorrapunktide järjekorda, nii et esmalt
saaksid otsustatud kõige olulisemad küsimused.
Päevakorra ettepanek:
1. Majandusaasta aruande ja tegevusaruande kinnitamine
2. Eelarve järgmiseks tegevusaastaks, sh liikmemaksude suuruste kehtestamine
3. Põhikirja muudatuste arutelu, uue põhikirja vastuvõtmine
4. Järgmise üldkogu kokkukutsumine (aeg ja koht)
Päevakord kinnitatakse ühehäälselt.
Punkt 1
Eestseisuse tegevusaruanne, Laine Tarvis: Detsembris 2012 möödus 20 aastat ESK asutamisest
ja Muhus toimus juubelikonverents „20 aastat Eesti Saarte Kogu. Kuidas edasi?“ Ei küsitud,
kas olla või mitte olla, vaid kuidas edasi. Juubelikonverentsil kutsuti saarte kogukondi ja
nende esindajaid, ka naisi ja noori suurendama oma panust ESK tegevustes. Konverents
kutsus saarte uuringute jätkamisele ja võimaluste leidmisele, et saaks tööle rakendatud
tegevsekretär, samuti ESK strateegia ja uuendatud arengukava koostamisele ja omapoolsete
ettepanekute tegemisele riigi regionaalarengu strateegiale 2020.
Jaanuaris esitaski ESK riigi regionaalarengu strateegia 2020 eelnõule täiendusettepaneku
alljärgneva visiooni näol uueks planeeringuetapiks aastatel 2014–2020: “Eesti saared on
kujundatud kestliku majanduse arendamise pilootalaks pidades silmas siinsete elurikkuste ja
kultuuritraditsioonide hoidmist. Selle eesmärgiga kujundada ja käivitada Saarte
jätkusuutliku majanduse programm, mida toetavad rakenduslikud teadusuuringud ja
arendustöö, keskkonnaharidus ning ühiskonna kaasamine.”
Valminud riigi Regionaalarengu strateegia 2020 projekt näeb Lääne-Eesti puhul mh ette
strateegia meetmete ja tegevuste elluviimisel tähelepanu pööramise saarelisusest tulenevatele
erivajadustele (ebasoodsamad ühendusvõimalused ning ligipääs välistele turgudele ja
töövõimalustele, tundlik looduskeskkond, põhivajadustega seotud teenuste kättesaadavus
väikesaartel jmt).
Töötati välja ESK missioon ja eetilised tegevuspõhimõtted. ESK tegevust on kajastatud
Saaremaa ajalehes „Meie Maa“ ja Hiiumaa ajalehes „Hiiu Leht“. Planeerima peab
pressikajastuse Maalehte, ühte loetavamasse nädalalehte.
Kirjutati projekt Saarte pärimuslikule kultuurikeskkonnale rahastuse taotlemiseks Eesti saarte
9. pärimuspäevade läbiviimiseks k.a, mis sai ka osalise rahastuse. Rahastust on saadud ka
Saare maakonna arengurahadest (Muhu juubelikonverentsi läbiviimiseks, projekti Green
Islands omafinantseeringu toetuseks). ESK on rahvusvahelise (Rootsi, Soome, Eesti)
projekti „Green Islands“ üks Eesti partneritest. Projekt kestab käesoleva aasta lõpuni.
Valmistati ette selle projekti konverents Kuressaares käesoleva aasta juuni algul. Õppetunnid
Interreg IVA projektist olid arutusel ka käesoleva üldkogu eilsel plenaaristungil.
Vahepealsetel aastatel soiku jäänud tegevuse elavdamiseks ja ESK suutlikkuse
tugevdamiseks esitati projekt „Eesti Saarte Kogu suutlikkuse tugevdamine“ KÜSKi
vabaühenduste juhtimise ja arengusuutlikkuse edendamise toetamise vooru. Projekt on välja
pandud ka ESK koduleheküljel saared.eeProjektid. Käesolevaks ajaks on projekti toel
uuendatud ja täiustatud meie listi lugejate nimekiri, ümber kujundatud kodulehekülg ning
koostöös uuendatud kaastöönõukogu ning meie liikmeskonnaga alustatud uue strateegia ning
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Saaremaal (vastav raamleping allkirjastati juunikuu alguses) ning Hiiumaal (leping
allkirjastamisel). Suur osa projektis ette nähtud tegevustest jääb uude, s.o 2013/2014
aruandeperioodi (s.h. läbirääkimised saari omavate maakondade maavalitsuste jt sealsete
strateegiliste partneritega, samuti vabariigi ministeeriumide ja ametkondadega). Osa projekti
käigus väljatöötatud dokumentide projektid on ka käesoleva üldkogu päevakorras (uue
strateegia tutvustus, uue põhikirja arutelu ja vastuvõtmine).
Jõudumööda on ESK tegevuses osalenud ka meie saarte noored. Eelmisel Manija üldkogul
noored arutlesid saartevahelise koostöö edendamise teemal nii noorte kui vanemate inimeste
vahel. Ettepanekud kaardistati järgmiselt: -sõnavõtmise vabadus ja selleks motiveerimine;
-inimestega arvestamine ja aktsepteerimine; - võimaluste andmine ja osaluse julgustamine.
Uuendatud on ESK veebileht, samuti värskendatud listi meiliaadressid – info peaks kõigini
jõudma. Tööle on rakendatud uus koostöökogu koosseis, uusi liikmeid on vastu võetud 6
(aruandeperioodil 4), sh 5 füüsilist ja 1 juriidiline isik. Tegevsekretäri ei ole õnnestunud tööle
võtta, kuna selleks ei ole olnud rahalisi vahendeid.
Vabariigi ametkondadele on nii eelmisel kui sellel aruandeperioodil esitatud järgmisi
ettepanekuid ja arupärimisi:
- ühistranspordiseaduse eelnõu kohta. Eelnõu on välja töötatud ja praegu Riigikogu
menetluses. Sellest on listi teatatud ja palutud Riigikogu Saarte ühenduse liikmetel (mh
A.Akkermann) jälgida selle seaduse menetlemise käiku;
- protestisime hinnatõusu vastu Saare ja Hiiu maakonna parvlaevaliinidel. Hinnatõus
toimus, kuid väiksemas mahus kui esialgu MKMi poolt plaanitud.
- PVS muutmise seaduse kohta. Vastus Siseministeeriumilt on selline, et kaks töötajat on
alustanud selle muutmise seaduse eelnõu väljatöötamist, et see aasta lõpuks valmis saada;
- Toetasime Riigikogu liikme Kalev Kotkase muudatusettepanekut Jahiseaduse eelnõule
püsiasustusega väikesaarel jahikorralduse kooskõlastamise vajaduse kohta saarvalla volikogu
või väikesaare üldkoguga, kuid see ei leidnud Riigikogus toetust;
- Taotlesime väikesaarte esindajate lülitamist maakondade jahindusnõukogude koosseisu.
Seadus seda ette ei näe, kuid vastavalt Keskkonnaameti peadirektori kirjale saab ESK teha
teda huvitava maakonna jahindusnõukogule ettepaneku MTÜ ESK esindaja eksperdina
kaasamiseks maakonna jahindusnõukogu koosolekul;
- Toetatud on toiduainete väiketöötlemise konsulentide töölerakendamise ja vastavate
kutsestandardite väljatöötamise vajadust (kiri Põllumajandusministeeriumile);
- Põllumajandusministrile tegime ettepaneku, et Eesti maaelu arengukava 2014-2020
meetmete planeerimisel ja elluviimisel oleks välja toodud põhimõte, et saared/väikesaared on
erisus, mida tuleb arvesse võtta.
Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmetele saatsime ESINi presidendi Bengt Almkvisti
kirja palvega lülitada kirjas olev tekst väikesaarte talupidajatele eristaatuse tunnustamise
kohta Euroopa Parlamendis hääletamisele tulevasse Ühtse Põllumajanduspoliitika
dokumenti.
ESK on Euroopa Väikesaarte Ühenduse (ESIN) liige. ESIN eesmärgiks on infovahetus saarte
temaatikat puudutavates küsimustes ning ühisprojektide arendus. 2013.a alustati saarte
energiateemalise projektiga SMILEGOV, milles ESIN on üks projektipartner. ESINi poolt
koostati ülevaade erinevates riikides toimivatest saarte asustust toetavatest programmidest ja
toetusmeetmetest, mis on infoks liikmetele, kuid ka näideteks EÜ komisjonide juures saarte
temaatikat puudutavate küsimuste arutamisel. ESINis on meie esindajaks Elle Puurmann.
Töös on riigieelarvest rahastatav väikesaartele väga oluline väikesaarte programm, kuhu oli
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puhul on meie ülesanne regionaalministrile survet avaldada, et see programm ikka töös
püsiks.
Kavandamisel on EL uus eelarveperiood ning me peame valmistuma ühisprojektideks meie
naaberriikide partnersaartega, aga miks ka mitte uuendatud (väike-)saarte programmis. Kas
ESK suudab olla koordinaatoriks ja millistel tingimustel, seda peab eelolev projektiaasta
näitama.
Muret teeb, et Väikesaarte Komisjoni kodulehel on viimane komisjoni koosolek toimunud
2011.aastal. Komisjon on moodustatud VV korraldusega väikesaarte arenguga seonduvate
küsimuste arutamiseks ja VV nõustamiseks väikesaartele suunatud regionaalpoliitika
küsimustes, et kaasa aidata riigi ja kohalike omavalitsuste ülesannete täitmisele püsiasutusega
väikesaartel. Oleme huvitatud koostööläbirääkimistel regionaalministriga k.a. II poolaastal
taotlema ESK-le võimalust olla selle komisjoni eestvedaja.
Lõpetuseks tänan kõiki saarte esindajaid, kes on meie tegevuses aktiivselt kaasa löönud ja
sõna sekka öelnud. Kuid ühtlasi soovin senisest aktiivsemat kaasalöömist saarte inimeste
poolt ESK tegevuses. Samuti uute aktiivsete inimeste leidmist, keda valida järgmisel aastal
toimuval üldkogul ESK uude eestseisusesse. Suur tänu projektijuht Maret Pangale,
raamatupidaja Kaia Eelmale ja eestseisuse liikmele Elle Puurmannile, nemad on olnud meie
raudvara.
Elle Puurmann: Saarte erisusi arvestavate ettepanekute esitamine seadusandlikesse aktidesse, nt
listis arutatud jahiseadus, erinevatesse kavadesse jne eeldab head infovahetust, sest saared on
väga erinevad. Väikesaarte komisjoni tööd koordineerib eelmisest aastast Kaie Masingu
asemel Riina Nurmsaar Siseministeeriumist. 2012.a toimus vähemalt üks komisjoni
koosolek, ESK võiks selle töö lükkamise oma kohustuseks võtta.
Kaia Eelma tutvustas majandusaasta 2012/2013 seletuskirja: viimastel aastatel on ESK
põhitegevuse kulud olnud väikesed, rahastamine peamiselt projektipõhine. ESK tulud
kujunevad liikmemaksudest ning projektitoetustest: liikmemakse laekus 1300 € (üle poole
sellest Saaremaa Omavalitsuste Liidult), sihtfinantseeritud projektide (Konverents "20 a
Eesti Saarte Kogu. Kuhu edasi?", Projekti "Green Islands" kaasfinantseeringu toetamine,
Green Islands in the Baltic Sea) tulud olid 4400 €.
2012/2013 majandusaasta põhitegevuse kulud aruandeperioodil (01.04.2012-31.03.2013)
olid 1122 eurot, milles sisaldus: ESIN liikmemaks 1000 € (Sisemin eraldis rahvusvah.orgdes osalemiseks), ESK arhiivi korrastamine 97 €, muud (teenused, domeenitasu) 25 €.
Majandusaasta aasta lõpuks oli ESK-l rahalisi vahendeid 5454 €, sh kohustused KÜSKile
(projekt "ESK suutlikkuse tugevdamine") 3600 €.
Otsus (poolthääli 10, vastu 0, erapooletuid 0): Kinnitada ESK 2012/2013 majandusaasta
aruanne koos tegevusaruandega.
Punkt 2
L. Tarvis: 2013/2014 eelarve (maht ca 12 tuh eurot) kulude pool on suures osas ära määratud
käimasolevate projektidega – ESK suutlikkus, Green Islands, pärimuspäevade läbiviimine.
Problemaatiline on põhitegevuse kulude ning projektide omafinantseeringuks vajalike
liikmemaksude kogumine. Saarte kogukondade liikmemaks inimese kohta on olnud väga
erinev, ettepanek on kehtestada ühtne alus sõltuvalt püsielanike arvust: füüsilisest isikust
liige 10 €, MTÜd 50 €, saared kuni 100 elanikku 1 €/in, 100...500 0,5 €/in, üle 500 0,01 €/in.
Veiko Viil: Põhimõtteliselt on ka omavalitsusliidud MTÜd?
M. Pank: Eelnevalt on kõlanud ettepanek, et liikmemaksu koefitsiendi võiks määrata samadel
alustel, mida kasutatakse riigieelarvest saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele täiendava
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Liikmeks võiks astuda ka pered, kel oleks eraldi liikmemaks.
Mark Soosaar: Mis saaks siis Saaremaa ja Hiiumaa omavalitsusliitude liikmemaksuks? Pere
võib moodustada ka MTÜ.
Annely Akkermann: Kui pered eraldi liikmetena määrata, siis võib pereliikmeile ka
liikmemaksu soodustuse teha.
Aivi Telvik: Mõistlik on fikseerida summad või piirid erineva staatusega liikmetele, ESK ei
peaks maksu suuruse arvutamiseks algandmete kontrollimiseks ülemäära palju jõudu
kulutama.
Leo Filippov: Omavalitsusliitude liikmemaksu suuruse võiks lahendada läbirääkimiste teel,
omavalitsustel vastavalt RE toetuse koefitsiendile.
M. Soosaar: Vabaühenduste liikmemaksu suurus võiks olla 20 €, omavalitsustel alates 50 eurost.
Kui lähtuda Siseministeeriumi, kellega soovime minna läbirääkimistele tegevustoetuse
(VSK) osas, soovitusest, et 1/3 vabaühenduste eelarvest võiks tulla liikmemaksudest, 1/3
tegevustoetusest ning 1/3 projektitoetustest, siis tuleb eelarvesse liikmemaksude osas
kirjutada vähemalt sama summa, mis sel aastal (1300 €) ning seegi on ebapiisav.
M. Pank: Eelarve suurus sõltub ka ESK strateegiast ja tegevuskavast, mis täpsustuvad KÜSKi
projekti käigus.
Otsus (poolthääli 10, vastu 0, erapooletuid 0): Kinnitada füüsilise isiku liikmemaksu
suuruseks 10 €, MTÜ/SA 20 €, omavalitsustel vähemalt 50 €, omavalitsusliitudele
läbirääkimiste tulemusel kokku lepitavaga.
Punkt 3
Üldkogu otsustatud põhikirja muudatuste korrektseks vormistamiseks on ettepanek moodustada
põhikirja toimkond (redaktsioonitoimkond). Põhikirja punktid, mille põhimõtteid üldkogul
ei hääletata jäävad kehtima endises sõnastuses.
Otsus (poolthääli 10, vastu 0, erapooletuid 0): Kinnitada põhikirja toimkond koosseisus
Aivi Telvik, Kai Võlli, Laine Tarvis. Toimkond vormistab põhikirja lõpliku redaktsiooni
14. juuliks 2013.
L. Filippov: Esimeses punktis peaks sees olema mõlemad mõisted, „kogukond“ ja
„saarlaskond“. Vajadusel võib mõisted põhikirjas määratleda. Kogukond - kohapeal elavad
ja tegutsevad elanikud, kellel on ühised huvid ja eesmärgid elamiseks saarel. Kogukonna
liikmed on igapäevaselt seotud eluga saarel ja sõltuvad otseselt saarel toimuvast.
Saarlaskond haarab inimesi, kes on ühel või teisel viisil seotud konkreetse saarega.
Saarlaskonna liige ollakse, näidates üles enamvähem püsivat huvi saarel toimuva elu ja
tulevikuperspektiivide vastu. Saarlaskonna liikmete huvi ja vastutus oma saarel toimuva osas
väljendub vabatahtlikus osalemises tegemistes, mis on seotud oma saarega ja selle
tulevikuga.
P1 Mittetulundusühing Eesti Saarte Kogu (edaspidi ESK) on Eestis registreeritud iseseisev
eraõiguslik kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille moodustavad vabatahtlikkuse alusel
ühinenud füüsilised ja juriidilised isikud. ESK liikmed kuuluvad Eesti saarte endistesse või
praegustesse kogukondadesse või saarlaskondadesse.
P3 ESK kui avalikes huvides tegutseva saarte kogukondade ja saarlaskondade konsultatiivse
organisatsiooni tegevuse põhieesmärk on kaasa aidata saarte elu ja arengu järjepidevusele
ning kestlikkusele, teadvustades saarte arengut takistavad probleemid ning võimalikud
lahendused.
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P4 Saarte probleemide mitmekesisuse täielikumaks esiletoomiseks on kõigil Eesti saartel,
sõltumata nende halduslikust staatusest ja elanike arvust ning kõikidel saarlaskondadel,
sõltumata nende praegusest elukohast, võimalus olla ESKs esindatud .
P5 ESK juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, asutamislepingust,
käesolevast põhikirjast, eetilise tegevuse põhimõtetest ja väärtustest ning muudest ESK
otsustest ja lepingutest.
P6 ESK teeb oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks koostööd riigiasutuste, kohalike
omavalitsuste ja nende liitudega, mittetulundusühingute, ettevõtjate ja üksikisikutega.
P7 Rahvusvahelises suhtlemises peab ESK esmatähtsaks koostööd naaberriikide saartega ja
Euroopa Liidu asjakohaste organisatsioonidega.
P8 ESK asukohaks on Kuressaare linn, Eesti Vabariik.
A. Akkermann: Liikmed on ära märgitud muudetud põhikirja p-s 1, seega peab p 10 muutma.
Tegevust ei saa arendada, arendamine ise on tegevus, v-o parem sõna on edendama.
P10 ESK liikmeks vastuvõtmist võivad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud, kes kuuluvad
Eesti saarte endistesse või praegustesse kogukondadesse või saarlaskondadesse ja soovivad
edendada ESK eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
P11 ESK liikmeid võtab vastu juhatus (edaspidi eestseisus) kirjaliku avalduse alusel.
P12 ESKst lahkumiseks tuleb eestseisusele esitada kirjalik avaldus.
M. Pank, M. Soosaar: Ühelt saarelt võib ESKs olla mitmeid liikmeid, kes peavad välja töötama
reglemendi üldkogu voliniku valimiseks, sest ettepanek on, et hääletamine üldkogul (p 21)
toimuks volinike koosoleku põhimõttel. Volitatud esindaja valimine ning seisukohtade
kooskõlastamine võimaldab liikuma hakata PVSi §5 nimetatud üldkogu poole. Väikese
püsielanike arvuga saarel pole v-o mõtet reglementi formuleerida, aga inimesed peavad
teadma, kuidas asjad käivad ning mis alusel ja kuidas nad saare elu korraldamisel kaasa
rääkida saavad.
Mari-Liis Pae, A. Akkermann: Hääletamine volinike koosoleku põhimõttel tähendaks uut
põhikirja struktuuri: eestseisus, volinike üldkoosolek, üldkogu, kas see ikka on seadusega
kooskõlas? Põhikirja tuleb sisse kirjutada, et „üldkogu (üldkoosoleku ülesandeid täidab
liikmete poolt ja nende seast valitud volinike koosolek“. Volinike valimise kord nähakse ette
põhikirjas. Üldkogul osalevad kõik liikmed, hääletamise osas kirjutada sisse erisus.
P13 Iga saare ESK liikmed valivad enda seast oma saart üldkogul, s.o üldkoosolekul esindama
ühe hääleõigusliku füüsilise isiku (saare volitatud esindaja), mille kohta esitatakse
eestseisusele kirjalik teatis.
P14.2 valida ja olla valitud saare volitatud esindajaks üldkogul, ESK eestseisuse ja muude
organite liikmeks;
P14.4 teha ettepanekuid kaastöönõukogu koosseisu muutmiseks.
P15.3 tasuma liikmemaksu, mille suuruse kehtestab üldkogu.
P16 Liikmemaksu tasumata jätmise korral aasta jooksul peale maksutähtaega võib ESK
eestseisus liikme ESKst välja arvata.
P17 ESK kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek ehk üldkogu, kuhu otsuste
hääletamiseks iga saare liikmed valivad oma hulgast volitatud esindaja. Üldkogude vahelisel
ajal juhib ESK-d eestseisus. ESK eestseisuse juures tegutseb kaastöönõukogu.
P18 ESK korraline üldkogu peetakse üks kord aastas eelmisel üldkogul otsustatud ajal ja kohas.
Erakorraline üldkogu kutsutakse kokku eestseisuse või vähemalt 1/10 liikmete ettepanekul.
P19 Üldkogu kokkukutsumisest peab teatama vähemalt kaks nädalat enne koosolekut. Üldkogu
kokkukutsumise teates tuleb märkida üldkogu toimumise aeg ja koht ning üldkogu
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P20 Üldkogu on otsustusvõimeline, kui seal osalevad vähemalt pooled saarte volitatud
esindajad.
P21.1 võtab vastu ESK põhikirja ja teeb selles vajadusel muudatusi;
P21.2 valib kolmeks aastaks kolmeliikmelise eestseisuse ja otsustab vajadusel nende
tagasikutsumise;
P21.4 kinnitab ESK eelarve ja tegevuskava;
P21.5 kehtestab liikmemaksu suuruse;
P21.6 määrab kindlaks järgmise korralise üldkogu toimumise koha ja aja;
P21.7 otsustab muid ESK tegevusega seotud päevakorda võetud küsimusi;
P21.8 langetab otsuse ESK tegevuse lõpetamise kohta;
P21.9 otsustab muud küsimused, mida ei ole seaduse ja põhikirjaga antud teiste organite
pädevusse;
P21.10 otsustab revisjonikomisjoni või revidendi määramise vajaduse kas ühekordselt või teatud
perioodiks.
P22 Hääletamine üldkogul toimub volinike koosoleku põhimõttel, kus igal saarel on üks hääl ja
hääletajaks on saare volitatud esindaja. Ühelt saarelt osalevad liikmed kooskõlastavad enne
hääletamist oma seisukoha nende poolt valitud viisil.
P23 Üldkogu otsused langetatakse lahtisel hääletamisel lihthäälteenamusega. Põhikirja
muutmiseks ning ESK tegevuse lõpetamiseks vastavalt käesoleva põhikirja punktidele 21.1
ja 21.8 on vaja vähemalt 2/3 üldkogul osalevate saarte volitatud esindajate häältest.
Isikuvalimised toimuvad salajaselt, kui vähemalt üks hääleõiguslikest esindajatest seda
nõuab.
P24 Üldkogude vahelisel ajal esindab ESKd ja juhib selle tegevust kolmeliikmeline eestseisus.
Eestseisuse liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab eestseisuse tööd.
Kaastöönõukogu ja allorganisatsioonid: P27 ESK tegevuse tõhustamiseks ja eestseisuse
abistamiseks tegutseb eestseisuse juures kaastöönõukogu.
P28 Kaastöönõukogu tööd korraldatakse reglemendi alusel ning selle liikmed võivad eestseisuse
ja üldkogu tööst osa võtta nõuandva häälega.
Otsus (poolthääli 10, vastu 0, erapooletuid 0): Kinnitada põhikirja muudatused läbiarutatud
punktides.
Punkt 4
Kahe sarnaseid sihtgruppe kaasava kokkusaamise (üldkogu, pärimuspäevad) kooskorraldamine
väikesaarel on osavõtjate suure arvu tõttu paras organisatoorne väljakutse. Üldkogu ja
pärimuspäevad võivad toimuda samal saarel, kuid mitte paralleelselt. Suursaarel on ürituste
korraldamine ja hajutamine mugavam, kuigi ka seal on sobiva, piisava mahutavusega
seminari- ja ööbimispaiga leidmisega maal raskusi.
Otsus: Järgmine ESK üldkogu toimub Saaremaal, 29.-30. juuni 2014.
Üldkogu koosoleku lõpp 10:42
Laine Tarvis tunnustab ja tänab toitlustajaid, rahvaesindaja Annely Akkermanni ning
suurepäraseid võõrustajaid – Hugot ja Jukut.
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