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1. Avamine
EÕELi juhatuse esimees Merilin Piipuu ütleb avasõnad.
2. Häältelugemiskomisjoni, presiidiumi ja päevakava kinnitamine
Merilin Piipuu tutvustab häältelugemiskomisjoni. Häältelugemiskomisjoni liikmete,
Kätlin Teesalu - juhataja, Raili Puolokainen, Stella Korol, Marianne Kikas, Liis
Markvardt, kinnitamine.
Otsus: Häältelugemiskomisjon kinnitatud (poolt 58, vastu 0, erapooletu 1)
Merilin Piipuu tutvustab presiidiumi. Presiidiumi liikmete, Ilmar Kahro – esimees, Heili
Varik – protokollija, Kristi Ardel – sõnavõttude registreerija, kinnitamine.
Otsus: Presiidium kinnitatud (poolt 58, vastu 0, erapooletu 2)
Ilmar Kahro tutvustab päevakava. Delegaadid tutvuvad päevakavaga. Selgitatakse, et
päevakavast jääb vahele 5. punkt, sest ühtki revisjonikomijoni liiget pole kohale tulnud.
Otsus: Päevakava kinnitatud (poolt 52, vastu 2, erapooletu 3)
Kohaloleku kontroll – kohal 60 liiget
3. Tervitused
Haridus- ja Teadusministri Tõnis Lukase videotervitus
Lukas ootab kõiki õpilaste ideid ja väärtustab meie panust riigijuhtimise abistamisel.
4. Juhatuse tegevusaruanne.
Avalikud suhted: Reigo Tamm kannab ette valdkonna tegevused.
Küsimused:

1. Meediamonitooring ja pressiteated, need ei kajastu aruandes? - tegevuskavas 2008 on
planeeritud monitooring, pressiteateid väljastab konkreetse teemaga tegelev liidu
meeskonna liige. Hetkel hoiab end meedias toimuvaga kursis Mihkel Kübar.
Avalik poliitika: Merilin Piipuu ja Robert Lang kannavad ette valdkonna tegevused.
Küsimused:
1. Mis on saanud koolide pingerea projektist?
Merilin Piipuu selgitab hetkeolukorda – millised on plaanitavad võrdluskriteeriumid ja
selgitab luhtunud koostööd Eesti Ekspressiga.
Rahvusvahelised suhted: Anete Elken kannab ette valdkonna tegevused.
Küsimused:
1. Kas on mõtet kuuluda OBESSU-sse?- sellel teemal ei ole arutatud juhatusega.
2. Mis on saanud NSSO liikmetega, kas on ühendust saadud? - Soomega kontakt, teistega
pole saadud ühendust.
ISIC kaart, projektid, liikmed, rahastamine, regionaalne tasand, administreerimine Merilin Piipuu kannab ette valdkondade tegevused.
Küsimused:
1. Miks puudub revisjonkomisjoni aruanne, mis nüüd saab? - üks komisjoni liige
sõjaväes, teine on saanud materjalid.
Ettepanek – Revisjoni liikmed valida 1 aastaks- kevadel panna vastav lause põhikirja.
5. Otsusprojektid
Otsusprojekt nr 1: Arengukava
Tegevjuht Heili Varik kannab ette arengukava muudatused
Kirjalikud parandusettepanekud:
1. Lisada arengukavasse lühendite selgitused. Lühendid HTM, EÕL, EÜL ei pruugi
olla kõigile liikmetele teada.
2. Kaotada ära üleriigilised sünonüümid (EÕEL- Liit, Region liitude koda- ühendus
jne), vältimaks segadusi, mida erinevad nimed võivad tekitada.
3. Lisada „sissejuhatusse“ arengukava minevik. Tegemist on ühtse dokumendiga,
mille uuendamist alustati 2006. Tegemist ei ole arengukava koostamise algusega.
Juhatus kõikide ettepanekutega nõus.
1. hääletus: kõik strateegilised eesmärgid eraldi hääletusele – valdav enamus poolt.
2. hääletus: vastu võtta arengukava koos parandusettepanekutega.
Otsus: Arengukava 2007-1010 on vastu võetud (poolt 56, vastu 0, erapooletu 0)
Otsusprojekt nr 2: Tegevuskava 2008
Merilin Piipuu, Robert Lang ja Anete Elken tutvustavad tegevuskava.
Küsimused:
1. Mis on Q-tegija valimine? - Merilin Piipuu selgitab, et see on liidu aktivistide
tunnustamiseks väljatöötatud süsteem - iga kuu tänatakse kõige enam sellel kuul
panustanut.
2. Ettepanek- tunnustada üle Eesti tublit õpilast, mitte oma liidu sisest tegijat.

3.
4.

Kas õpilasleht tasuline- ei.
Kuidas käib tunnustamine? - selgitus tuleb üldkoosoleku lõpus – kui hakkamegi
tunnustama ja tänama.

Hääletus: vastu võtta tegevuskava 2008
Otsus: Tegevuskava 2008 on vastu võetud (poolt 58, vastu 0, erapooletu 1)
Energeeriad – Kadri ja Merilin
Otsusprojekt nr 3: Eelarve 2008
Otsusprojekti tutvustab Merilin Piipuu.
Küsimused:
1. Miks on kevadiseks üldkoosolekuks planeeritud rohkem raha? – see on aastakoosolek,
tähtsam koosolek.
2. Miks poole kohaga töötajatel pole võrdset palka? – juba varem väljakujunenud palgad.
Hääletus: Eelarve 2008 kinnitamine
Otsus: Eelarve 2008 on vastu võetud (poolt 53, vastu 0, erapooletu 4)
Otsusprojekt nr 4: Liitumine EMSLiga
Otsusprojekti tutvustab Anete Elken
Küsimused:
1. Mida liit peab vastu andma? – liikmemaks.
2. Kas soodutusi saab kasutada kogu liit tervikuna? - jah, liikmed saavad läbi meie.
3. Milliste kulude alt tuleb eelarves liikmemaks? – reservkulud.
4. Millised on nende liikmed? - Merilin Piipuu toob näiteid.
5. Kas kool saab soodustusi? - läbi EÕELi
6. Mis ettevõtlusvorm on EMSL? - MTÜ
Hääletus: Liitumine EMSLiga
Otsus: EÕEL liitub EMSLiga (poolt 53, vastu 0, erapooletu 3)
Otsusprojekt nr 5: AP deklaratsioon
Otsusprojekti tutvustab Robert Lang
1) Pöördumine Haridus-ja Teadusministeeriumile ning rahvastikuministrile
Robert Lang esitleb pöördumist HTMile ja rahvastikuministrile. Üldkoosolek tutvub
tekstiga.
Kirjalikud parandusettepanekud:
1. Muuta probleemi punkt nr 8 järgnevalt: muret valmistavad vene koolides eesti keeles
õpetavate õpetajate kompetentsus ning eesti koolides vene keele õpetamismeetodid.
Otsus: Parandusettepanek vastu võetud (Poolt 40, vastu 2, erapooletud 13 )
2. Kustutada ettepanekust punkt nr 8
Otsus: Parandusettepanek vastu võetud (Poolt 25, vastu 9, erapooletud 23)

Küsimused ja arvamused:
1. Ettepanek: sõna üritus asendada- sündmus.
2. Arvamus: 2. ja 4. probleem on sama.
3. Arvamus: Meedia süvendab probleemi, meediaväljaanded eesti ja vene keelsed.
Ettepanek: sisu ühtsustada.
4. Kas see lõplik tekst, mis esitataksegi? – tehakse veel keeleline korrektuur.
5. Arvamus: siin pole kirjas kõike, mida me tahame öelda, dokumendiga oleks vaja
edasitöötada.
6. Ettepanek: Probleem 8 - sõna muudatus: õpetavate.
7. Küsimus üldkogule: kas venelastel endal puudub initsiatiiv? Ettepanek:
ministeerium võiks pöörata tähelepanu initsiatiivi suurendamisele.
8. Arvamus: mitte dok vastu võtta, EÕEL võiks seda edasi arendada.
Kogu pöördumise vastuvõtmine - HTMile ja rahvastikuministeeriumile
Otsus: Pöördumist HTMile ja rahvastikuminsitrile mitte vastu võtta (Poolt 14, vastu
26, erapooletuid 16)
2) Pöördumine Sotsiaalministeeriumile ja Haridus- ja Teadusministeeriumile
Kirjalik parandusettepanekud:
1) Lausetes 1, 2 asendada sõna „üldkogu“ sõnaga „üldkoosolek“.
2) Punkt 1 lisada – ... nt muuta legaalseks väärteo matkimine politsei poolt seaduse
rikkumiste tuvastamiseks
Hääletamine: Poolt 37, 18 erapooletut, vastu 0. Parandusettepanek vastu võetud.
3) Punkti 8 muutus- Toidu ja alkoholi poed lahku. Keelata tanklates ja
toidupoodides täielikult alkoholimüük.
Hääletamine: Poolt 24, vastu 30, erapooletud 1. Parandusettepanek mitte vastu
võetud.
4) Punkt 8- kaotada
Hääletamine: poolt 33, vastu 16, erapooletuid 5. Parandusettepanek vastu võetud.
5) Lisada: Keelustada kange alkoholi müük toidupoodides ja tanklates. Lubada
kange alkoholi müük vaid eraldi poodides, mis oleks riiklik monopol.
Hääletamine: Poolt- 23, vastu 16, erapooletuid 16. Parandusettepanek vastu võetud
Hääletus: AP deklaratsiooni vastuvõtmine – pöördumine Sotsiaalministeeriumile ja
HTMile
Otsus: Pöördumine vastu võetud (Poolt 42, vastu 6, erapooletud 7)
6. Tänamised
Meeskonna ja juhatuse tänamised.
Kuldpaberite andmine aktiivsetele ÕE-dele, Q-tegijate tänamised.
7. Lõpetamine
Sööme kringlit

