







ESK Eestseisuse veebikoosolek 30.05.2022
Koosoleku protokoll
Algus kell 18.00, lõpp kell 20.00
Osavõtjad: eestseisuse koosolek on otsustusvõimeline - osales kokku 11 liiget + 1 volitus
Kristiina Maripuu): Rein Tafenau, Anu Streng, Leo Filippov, Maret Kaljulaid, Terje Lilleoks,
Jana Stahl, Olar Gofman, Toomas Luhaäär, Meelis Mereäär, Jüri Lember, Riho Rahuoja.
Hääleõiguseta osales koosolekul ESK juhatuse esimees Riina Kaljulaid ja tegevsekretär
Liina Miks.
ESK põhikirja kohaselt on koosoleku juhataja eestseisuse vanem Jüri Lember ja
protokollija eestseisuse asevanem Jana Stahl.
Eestseisuse päevakord:
1. Eestseisuse kodukord ja selle kinnitamine. Arutelu veavad Jüri Lember ja Jana Stahl.
2. Töörühmade liigitus ja töörühmade juhtide kinnitamine. Arutelu veab Jana Stahl.
3. Liikmemaksu ettepanek esitamine üldkogule kinnitamiseks. Arutelu veab Riina
Kaljulaid.
4. Püsielaniku mõiste arutelu ja ettepaneku sõnastamine. Arutelu veab Jüri Lember.
5. Looduskaitseseaduse ja sellega seotud seaduste muutmise seadus - arutelu ja
kokkuvõte arutelust. Arutelu veab Jüri Lember.
6. Muud küsimused - arutelu Aksi saarel toimunu üle.
1.1. ARUTELU Leol ja Toomasel on sisulisi ja redaktsioonilisi ettepanekuid. Muuta ära
hetkel põhikirja punkti 5.7 sõnastus selliselt, et erakorralistel juhtudel saab osaleda
varem kokku lepitud platvormil (kustutada: võib ta esitada oma seisukoha kirjalikult).
Kustutada punkt 2.1. Lisada kodukorda töörühmade moodustamise kord. Jätta esialgu
välja punkt, et eestseisuses on saarvallal ja füüsilisest isikust esindajal kokku üks hääl.
1.2 OTSUS/ TEGEVUS 1) Otsustatakse, et Leo, Toomas ja kõik teised esitavad enda
muudatusettepanekud neljapäevaks ja Jana viib sisse enne Osmussaare üldkogu
parandused, et saaks kodukorda vajadusel juba parandatud kujul edasi arutada. 2)
Otsustatakse, et kodukord võetakse vastu sellisel kujul, et kodukorda ei viida esialgu









punkte, mis vajavad ESK põhikirja muutmist. Põhikirja punkt 4.4. võimaldaks üldkogul
põhikirja muudatusi arutada, kuid liigne kiirustamine oleks ebamõistlik ja seetõttu ei
võeta kodukorra kinnitamisel arvesse muudatusi, mis tooks kaasa vajaduse viia sisse
ESK põhikirja muudatusi. 3) Kodukord võetakse vastu e-hääletusel ehk meili teel
vastates.
2.1. ARUTELU Arutelu erinevate töörühmade vajalikkusest. Otsustatakse, et Anu
ettepanek moodustada ettevõtluse töörühmad igal saarel on iga saare otsustada
lähtudes enda vajadustest ja võimekusest. Ettevõtluse töörühma Vormsil veaks Anu ja
Piirissaarel Liina Miks. Töörühma juht otsustab töörühma gruppi kaasatute arvu ja
nende kaasatuse ESK liikmete või enda valdkonna eksperte väljastpoolt liikmeskonda.
Hoida lahus majanduse ja looduskeskkonna teemasid käsitlevad töörühmad
2.2. OTSUS/ TEGEVUS Ettepanek moodustada järgmise töörühmad:
1) Hariduse ja kultuuri töörühm, millel on 2 juhti, Kultuuri osa juhib Liina Miks.
Haridusel hetkel juht puudub. Osaleda sooviks töörühmas Meelis Mereäär.
2) Õigusloome töörühm - juhib Jüri Lember. Osaleda soovib rühmas Toomas
Luhaäär.
3) Majanduse töörühm - hetkel juht puudub. Liikmeteks soovivad olla Terje Lilleoks
ja Anu Streng.
4) Loodus - ja keskkond - juhib Maret Kaljulaid. Osaleda sooviks rühmas Leo
Filippov.
5) Turvalisuse töörühm - juhib Rein Tafenau.
Töörühmadele juhtide otsingud jätkuvad erinevates suhtluskanalites.
3.1. ARUTELU Riina esitab eelnevalt välja käidud liikmemaksu muudatust, mille kohaselt
kahekordistuks füüsilisest liikmete ja mittetulundusühingute liikmemaks alates aastast
2023. Vajadus liikmemaksu tõsta tuleneb asjaolust, et ESK põhitegevus vajab piisavalt
ressursse, et mitte lõpuni kasutada reserve, mida on vaja kasutada projektide
omafinantseeringuna pigem ja pole mõistlik lõpuni kulutada. Reservrahad lõppeksid ka
sedavõrd kiiresti, et juba järgmisel perioodil oleks ESK organisatsiooni tegevuseks
rahalisi vahendeid liiga vähe. Kristiina Maripuu eelnevalt saadetud kommentaar: “On
arusaadav, kui maksu saare kohta tõstetakse, küll aga soovib Saaremaa vald jätkata
senist erisust (s.t elaniku kohta tasu makstud pole). Põhjuseks 1) Saaremaa vald tasub
mitme saare eest, 2) elanike arvu vaatest oleks kogutasu ebaproportsionaalselt suur.
Siinkohal saan vajadusel esitada ka volikogu esimehe ja vallavalitsuse seisukoha.”
3.2. OTSUS: Ettepaneku esitab juhatus üldkogule ja üldkogu poolt kinnitamiseks.
4.1. ARUTELU Väikesaare üldkogu võiks kinnitada püsielaniku staatuse. Kõikidel saartel









üldkogud ei toimu. See ettepanek ei sobi. Soomes on kasutatud reeglit, et 5 aastat
saarel püsivalt elanud isikul on õigus püsielanike erisustele. Arutatakse nimistust
väljaarvamise perioodi pikendamist.
4.2. OTSUS/ TEGEVUS Teha ettepanek, et PVS, liiklusseaduse ja maapõueseaduse
muutmise seaduse (vastu võetud 06.12.2017) § 2¹ Väikesaarte nimistu (2) Kui
nimistusse kuuluv väikesaar ei vasta kalendriaastal vähemalt kuue kuu jooksul
käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule, arvatakse ta nimistust välja.“ uues

sõnastuses: (2) Kui nimistusse kuuluv väikesaar ei vasta viiel järjestikusel
kalendriaastal käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule, arvatakse ta nimistust välja
kuuendal aastal.
5.1. ARUTELU Arutelus on mitmeid erinevaid arvamusi. Osa pooldab KOV-le suurema
otsustusõiguse andmist ja osad pooldavad üldplaneeringuga sätestatud piiranguid
erinevatel aladel nende sihtotstarbest lähtuvalt. Kallasrada võiks jääda vabaks, kuid
meie kultuuritausta arvestades ei ole selle tagamine võimalik ja suurema
otsustusõiguse andmine valdadele võib kaasa tuua nende täisehitamise. Osad
arvamused vajavad taustakontrolli.
5.2. OTSUS/ TEGEVUS Küsimust arutatakse edasi Osmussaare üldkogul, et ära kuulata
ka teiste saarte arvamused.
6.1. ARUTELU Muude küsimuse lisamine päevakorda tingis arutelu Aksi asustuspüüde ja
Keskkonnaameti vastuolust ja asustuse katkemisest saarel seoses elanike lahkumisega.
6.2. OTSUS/ TEGEVUS Jüri teeb ettepaneku esitada ESK poolt avalik pöördumine ja
esitada see hiljem kirjalikuks hääletamiseks üldkogule.
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