
 

EESTI SAARTE KOGU EESTSEISUSE KOOSOLEK 21.03.2019
TALLINNAS

Koosoleku protokoll

Koosoleku algus 12.00
Koosolek lõppes 14.15
Registreeritud kohalviibijad: 17 inimest nimekirja alusel, s.h. eestseisuse liikmeid 12.
Koosoleku läbiviija: Riina Kaljulaid
Protokollija: Terje Lilleoks

Päevakord

1. Eestseisuse vanema ja asevanema valimine.

Riina Kaljulaid: Puuduvad kahe suurima saare ja omavalitsuse, Saaremaa ja Hiiumaa, esindajad. Kas lükata valimised 
edasi?

Mark Soosaar: Lükkame valimised edasi ESK üldkoguni, mis toimub 17.-19. mail Pranglis. Suurte saarte osalemine 
valimistel on väga oluline.
Ettepanek eestseisuse koosolekute korraldamiseks ka edaspidi Tallinnas.

Riina Kaljulaid: Me ei saa eestseisuse koosseisu laiendada, s.t. uusi eestseisuse liikmeid vastu võtta, ilma üldkoguta. 
Teeme Pranglil peale üldkogu ka eestseisuse koosoleku. Vajadusel saab üldkogul ka põhikirja muuta.
Praegu võtab juhatus ESK-sse uusi liikmeid vastu võtta, kuid eestseisusese koosseisu ja eestseisuse uued liikmed 
kinnitab üldkogu.
Hiiumaa vald on määranud oma esindajaks Riho Rahuoja, puudub kodanike esindaja. Saaremaa vald pole oma 
esindajat määranud, kuid liikmemaks on makstud. Kodanike esindaja on kinnitatud, kuid puudub koosolekult.

Otsustati: Lükata eestseisuse vanema ja asevanema valimised ESK üldkogu ajale 17.-19. mail Pranglis.
Vastuhääli ei olnud.

2. Töörühmade moodustamine ja nende juhtide määramine

Riina Kaljulaid: Üldkogu on teinud ettepaneku moodustada töörühmad ja nimetada nende juhid järgmiselt:

Revisjonikomisjon – Siim Avi
Seadusandluse töörühm – Mark Soosaar
Majanduse töörühm – Terje Lilleoks
Hariduse töörühm – Anu Streng
Turvalisuse töörühm – Egon Vohu

Mõte on luua ka teaduse/looduse töörühm, mis hakkaks ette valmistama Saarte Instituudi loomist. Hariduse ja 
majanduse töörühmade liikmed on osaliselt valitud, tegevused alustatud.

Toomas Luhaäär: Mõistlik oleks muuta põhikirja nii, et eestseisusel oleks õigus töörühmade moodustamiseks, mitte ei
peaks ootama üldkogu ettepanekut.



Mark Soosaar: Eestseisus peaks tihedamini koos käima kui kaks korda aastas.

Siim Avi: Revisjonikomisjon  vaatab raamatupidamise üle ja esitab ettekande Prangli üldkogul.

Otsustati: Kinnitada 4 töörühma + revisjonikomisjon ja nende juhid.
Vastuhääli ei olnud.

3. Eelarve 2019 ja kavandatud tegevused.

Riina Kaljulaid: ESK-l on nüüdsest aktiivses kasutuses kaks kontot – üks on YENESISe projekti jaoks ja teine ESK 
tegevusteks. YENESISe arvel on hetkel ca  2000, ESK arvel ca 10000 eurot.
ESK arvele on prognoositavalt laekumas liikmemakse ca 500.- eest.
Uus liikmemaksude valem KOV-de jaoks töötati välja viimasel üldkogul ning saadeti 11-le KOV-le seisukoha 
võtmiseks. Viimsi vald on selle heaks kiitnud, Ruhnu vald astus välja, Muhu vald on nõus ja teised pole vastanud.

Jana Stahl tutvustab 2019. a. eelarvet.

Riina Kaljulaid: Seni on juhatuse liikmete töö olnud tasustamata. Alates maist on planeeritud juhtimiskuludeks maksta
700 eurot kuus.

Mark Soosaar: Juhatuse liikmetel tekivad kulud, millele ei ole riigimakse – nt telefon, kütus, majutus – võib-olla välja 
mõelda kompensatsioonid?

Toomas Luhaäär: Igal juhul võiks eelarves olla eraldi read tegevuskuludeks, mis lähevad maksuvabalt ja mille pealt 
mitte.

Riina Kaljulaid: Kui on võimalik kokku hoida, teha eraldi read:
- transpordikulu
- sidekulud
- juhatuse liikme tasu / palk

Seni on raamatupidamist teinud vabatahtlikult üks meie liige Kaia Eelma. Seoses YENESISega on töökoormus 
suurenenud ja otsustasime alates maikuust hakata kasutama raamatupidamisteenust. Endine raamatupidaja tegeleks 
YENESISega ja ESKga raamatupidamisfirma.

Jana Stahl: Saime kodulehe värskendamiseks ja puhastamiseks pakkumise € 300.- aastas. Selle eest tehtaks kodulehele
jooksvalt hooldust, mis muudaks ta loetavaks ka nutiseadmetest.
Praegu jääks reservi 3659.-, kuludeks 10789.-, kokku 11289.-

Otsustati: 2019. aasta eelarve vastu võtta. Vastuhääli ei olnud.

Mark Soosaar: Järgmise aasta riigieelarvet hakatakse Rahandusministeeriumis koostama aprillis. 
Rahandusministeeriumile  ja riigihaldusministrile tuleb saata prognoos, kui palju ESK vajab järgmiseks aastaks 
tegevustoetust. Oluline on, et ESKl oleks olemas tegevjuht, asejuht ja raamatupidaja palgal. Palgakulud aastas peaksid
olema vähemalt 25000 eurot.

Riina Kaljulaid: ESK kaugem eesmärk on luua Saarte Instituut, mis koondab uuringuid saarte kohta. Praegused 
töörühmad ja nende tegevus on selleks nö. eeltöö. Järgmise eestseisuse koosoleku päevakorda tuleb panna uue 
strateegilise tegevuskava koostamine.

Toomas Luhaäär: Ettepanek – ESK poolt peab olema üksus, kes suhtleb riigiga, saab ametnikelt infot ja võimaluse 
kaasa rääkida. Rahajagamise printsiipe Väikesaarte programmis tahetakse muuta, kuid neid põhimõtteid tuleb muuta 
vastavalt saarte vajadustele. Me peame ise enne välja mõtlema, mida me tahame.

Riina Kaljulaid: Teemad, mis on vaja korda teha, tuleb ära kirjeldada.

Otsustati: Rahandusministeeriumi Väikesaarte komisjoni esindaja kutsuda ESKi üldkogule. Saata eestseisuse 
liikmetele nimekiri probleemidest, mis kusagil on ja mis tuleb kaardistada. Terje Lilleoks saadab eestseisusele 
võimalike probleemide loetelu. Vastused tuleb saata Lindale Kassarisse 15. aprilliks, et ta saaks kokkuvõtte teha.
Uus eestseisuse koosolek läbi viia aprilli viimasel nädalal, et valmistuda üldkoguks.



4. YENESIS

Leo Filippov: Tutvustus YENESISe kohta. Võimalik saada 3 aasta jooksul 180000.- et tegeleda saartel noorte haritud 
töötutega. 
Praegune seis järgmise perioodi (01.04.2019-30.09.2019)  rahastuse omaosalusega: Muhu vald toetab 1000.-, Viimsi 
vald ei toeta, Tartu vald lubas kuni 1000.-, Vormsi tõenäoliselt ei toeta. See tähendab, et järgmiseks perioodiks ei ole 
piisavalt rahastust.

Kas väljume projektist?
Kas jätkame?
Anname projekti kellelegi üle?

Me ei saa hetkel projekti positiivselt lõpetada, kuna palkade maksmiseks ei ole raha. Leo on valmis isiklikult laenu 
võtma, et esimene tsükkel positiivselt lõpetada.

Riina Kaljulaid: Kontojääk on 2000.-, kohustused 2000.- pluss märtsikuu palgad on välja maksmata. Kui esimese 
tsükli kuluaruanne kiidetakse heaks, saab augustis raha tagasi. Augustini on mitu kuud vaja üle elada ja esimene etapp 
on juba miinuses. Kas jätkata või lõpetada?
Pakkusin seda projekti Saaremaa Arenduskeskusele, nemad keeldusid. 
Pakkuda selle projekti ülevõtmist Saaremaa vallale. Siim Avi on uurinud väljaastumist puudutavaid dokumente, kas ja
kuidas me saame sellest projektist väljuda ja kas see toob meile kaasa rahalisi sanktsioone?

Siim Avi: Me ei tea, millised on trahvid väljaastumise puhul. Võimalikud kohtuistungid toimuvad Brüsselis 
prantsuskeelses kohtus. Üldtingimusi, mis puudutavad väljaastumist, ei ole hetkel teada. Dokumentatsioonis on palju 
probleeme.

Otsustati: Leo Filippov saadab Siim Avile lepingu lõpetamist puudutava dokumentatsiooni. Järgmisel eestseisuse 
koosolekul otsustatakse YENESISe saatus. Selleks ajaks on selge, kas II etapi jaoks on olemas rahastajad.

Koosoleku läbiviija: Protokollija:
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Riina Kaljulaid Terje Lilleoks
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