
 

ESK Eestseisuse veebikoosolek 02.11.2022 

Koosoleku protokoll
Algus kell 18.00, lõpp kell 20.00
Koosoleku juhataja: Jüri Lember
Protokollija: Jana Stahl
Osalejad: Jüri Lember, Mark Soosaar, Meelis Mereäär, Jana Stahl, Terje Lilleoks, Maret Kaljulaid, 
Kristiina Maripuu, Rein Tafenau, Anu Streng.
Arvestades, et eestseisuses on hetkel 17 liiget (Piirissaarel esindatus puudub) ja kohal oli 9 liiget, 
siis on koosolek otsustusvõimeline.
Koosolekul osales hääleõiguseta Liina Miks.

Päevakord:

1. 2023.a. eelarve ja tegevuskava arutelu ja kinnitamine.

2. ESK 30.aastapäeva tähistamine. 

3. Töörühmade juhtide ülevaated.

4. Muud küsimused.

1. 2023.a. eelarve ja tegevuskava arutelu ja kinnitamine.

Eelarve aruteluks on koosolekule esitatud muudetud eelarve, milles on tehtud 2 muudatust: 
liikmemaksude osakaal suureneb järgmisel aastal 1200 eur võrra ja eelarves on arvestatud ühe 
üldkogu korraldamine kontaktkoosolekuna ja suurendatud ruumirendi hinda 150 eur võrra.

M.Soosaar teeb ettepaneku tõsta 2024. aastal ikkagi saarte KOV-de toetuse suurust, kus praegu 
on valemis arvestatud 10 senti/ 1 inimene ning edaspidi võiks see olla 20 senti/ 1 in.

J.Lember teeb ettepaneku muuta tegevuskava selliselt, et ülesanded on paigutatud prioriteetide 
järjekorras, et oleks lihtsam jälgida oluliste tegevuste arengut töökavas ja prioriteetsed 
küsimused ei kaotaks aktuaalsust, kui tegevskavas kõike läbi viia ei suudeta.

Arutelu käigus tehakse juhatusele ettepanek, et Väikesaarte komisjonis oleks ESK esindatud 
organisatsioonina  ja juhatus teeks komisjonile ettepaneku ESK komisjoni liikmeks arvata.

Tegevuskava 1.punkt ja Saarte Instituudi loomine juures arutatakse, kes oleks parim 
projektipartner ja arvatakse, et TalTech asemel võiks kaasata kõiki ülikoole, et kompetens oleks 
võimalikult lai loodaval instituudil.

OTSUS: Lisada tegevuskavasse Tallina Tehnikaülikoolile lisaks teised ülikoolid Eestis, sest saarte 
uuringuteks vajame ülikoole erinevates teadusvaldkondades.

M.Mereäär soovib teada, kas meie ülikoolidel on samasugust metoodikat välja arendatud nagu 
seda on ESIN poolt kasutatud habitility tööriist.



 

J.Stahl soovib teada, kas rahvusvahelisele koostööle lisaks on ESIN kaudu lahendatud ESK jaoks 
olulisi murekohti rahvusvahelisel tasandil. R. Kaljulaid vastab, et ESIN annab meile võimaluse 
osaleda koostööprojektides ja vahendada infot, kuid meie probleeme sellisel moel ESIN ei 
menetle.

R.Tafenau soovib teada, kas koostöös ESIN-ga on võimalik läbi viia investeeringuprojekte. 
R.Kaljulaid vastab, et see pole võimalik.

M.Soosaar ütleb, et Saarte Instituut oleks võimalus koostööks selliselt, kus saaks saartel läbi viia 
nn pilootprojekte. Nt korraldada saartel KOV-de valimistel n-ö vahevalimised, et volikogusse 
pääseks need inimesed, kes saavad kõige rohkem hääli ehk volikogud moodustuks 
lihthäälteenamusel valitusks osutunud isikutest.

OTSUS: Eestseisus kinnitab ühehäälselt ESK 2023.aasta eelarve ja tegevuskava koos 
parandustega.

2. ESK 30.aastapäeva tähistamine. 

R.Kaljulaid teeb ülevaate ESK juubeli tähistamisele kutsututest ja päevakavast. Hetkel on 
otsustatud nii, et esimesel tunnil on tervitused. Lisaks räägib M.Mereäär habitability kogemusest
Muhul, K.Lauk tutvustab raamatuideed ja M.Soosaar meenutab ESK loomist ning toob välja 
tulevikuvisioonid Läänemere saarte näitel. Seejärel on avatud mõttekoda ning selle osa 
sisustamise arutelu otsustatakse jätkata järgmisel eestseisuse koosolekul.

3. Töörühmade juhtide ülevaated.

- J.Lember ja õigusloome töörühm on hoidnud üleval suhtluses riigihaldusministriga PVS 
muudatusettepanekut, mis võeti vastu Osmussaare üldkogul. Seni tulemust veel ei ole. Teise 
küsimusena Osmussaare rahastust püsiasustusega väikesaarte nimistust väljaarvamisel.

Kommentaar koosoleku kommentaariumis (chatis): See seadusemuutmise teema oleks võimalik 
saata Riigikogu Keskonna- ja Maaelu komisjonidele. Samas info oleks mõistlik edastada 
Keskkonnaministeeriumile ja Maaeluministeeriumile. Kuna tegemist poliitilise otsusega siis oleks 
vaja leida tulevaste valitavate poliitikute toetust. Varsti valimised.

- R.Tafenau ja turvalisuse töörühm. Pole jõudnud kaardistada veel kõikide saarte murekohti ja on
tegelenud nendega, kelle kontaktid eestseisuse kaudu olid kättesaadavad selles valdkonnas. 
Põhiprobleem on inimeste vähesus, merepäästel pole sobivaid paate ja vabatahtlikul päästel on 
piirkonniti erinevad kitsaskohad, kuid tasapisi püütakse neid lahendada. J.Lember ja R.Tafenau 
arutavad riigilaevastiku 50% võõrandamist ja hilisemat müüki ja laialijagamist ning leiavad, et 
nende vahendite laialijagamine ei ole tõsiseltvõetav probleemilahendus.

- L.Miks, kultuuri- ja hariduse töörühm. Oktoobri lõpus toimus zoomis koosolek. Töörühm on 
tööle hakanud. Soov oleks 1.detsembriks esitada Eesti Rahvakultuuri Keskusele taotlus noorte 
pärimuspäevade uuesti ellu äratamiseks. L.Miks ei esitanud projekti veel eelarve ja tegevuskava 
arutelu juures, sest on ebaselge veel, kui suur saab olema taotluse maht ja sellest lähtuvalt 
omafinantseeringu osa (10% taotletavast summast). 2023.aastal oleks vastuvõtjaks Hiiumaa. 
Lähipäevil selgub, kes saab olema projekti rahastuse taotlejaks. M.Soosaar teeb ettepaneku, et 
täiskasvanute pärimuspäevad võiks edaspidi olla suvise ESK üldkogu osa.



 

- M.Kaljulaid ja keskkonna töörühm. Kuna Maret on koosolekult lahkunud, siis ei ole võimalik 
temalt saada ülevaadet. Puudub ka L.Filippov, kes on töörühma liige.

M.Soosaar valutab südant saarte looduskeskkonna halvenemise pärast ning soovib olla kaasatud 
töörühma.

A. Streng soovib teada, kas oleks võimalik taastada saarte rannikuvetes kalavarusid parandada ja
sarnaselt teistele projektidele noorkala rannikuvette juurde asustada.

J.Lember arvab, et see teema seostub randluse teemaga – kuidas rannakalur saaks piisavalt 
nakkevõrke ja võiks olla ka ühistulist tegevust ning väljapüük oleks oskajate kalurite käes, kes 
kalavarusid ei kahjustaks.

M.Soosaar lisab, et kalapüügiseadus on kõige rohkem muudetud seadus ja seni pole kalurite 
soovidega arvestatud. R. Tafenau leiab, et metsade sihtkaitse- ja piiranguvööndite kitsendused 
on ebamõistlikud.

J.Lember teeb ettepaneku, et neid teemasid tuleks loodus ja -keskkonna töörühmas edasi 
arutada ja eestseisus saab hiljem selles osas enda seisukoha kujundada nendes küsimustes.

4. Muud küsimused.

M.Soosaar soovib teada, kas maaomandi küsimuse arutelus on toimunud mingeid arenguid. 
R.Kaljulaid vastab, et ministrid kipuvad olulisi küsimusi delegeerima ametnikele ja seeläbi ei 
algatata ka küsimuste lahendamise arutelusid ja ei jõuta vajalike otsusteni.

J. Lember teeb ettepaneku moodustada 3-liikmeline koosseis, kes detsembris erakondade 
programmide väljatöötamisel kohtuks erakondade esindajatega, et ESK murekohad leiaks 
nendes programmides kajastust.

Tullakse tagasi M.Mereääre poolt Ahvenamaa reisi juurde (ei jõuta rohkem teemat avada) ja 
R.Kaljulaid palub abi juubeliürituse info vahendamisel. J.Lember on nõus olema jooksva info 
vahendajaks. M.Soosaar teeb ettepaneku korraldada pidulik juubeliüritus hoopis Teaduste 
Akadeemia saalis ning lubab välja uuride selle kasutusvõimalused homse päeva jooksul. 
M.Soosaar lubab leida juubeliüritusele ka pillimehe(d), kes elava muusikaga üritust ilmestaksid. 
Toitlustuse osas on erinevaid lähenemisi sellele missuguses mahus tuleks seda teha – kas ainult 
juhatuse poolt välja pakutud tort ja kohv või peaks see olema rikkalikuma valikuga. Cateringi 
tellida ESK ei suuda ning toidu tarne ja muu korraldus tuleb ESK endal teha. Juubeliürituse kutse 
juures arutatakse asutajaliikmete kutsumist ja pooldatakse KOV-te esindajate kutsumist 
hoolimata sellest, et inimesed kohtadel on vahetunud. Laine Tarvis oli PVS loomise võtmeisik.

M.Mereäär soovib teada, kas katusrahasid ESK-le oleks võimalik taotleda. Katusrahasid enam ei 
jagata ja seega seda võimalust ESK-le enam ei avane.

Eestseisuse järgmine koosolek toimub 8.novembril kl 18 veebis.  

allkirjastatud digitaalselt                                               allkirjastatud digitaalselt
Jüri Lember                                                                          Jana Stahl
Koosoleku juhataja                                                                 Protokollija


