
 
 

Eesti Õpilasesinduste Liidu XLIII üldkoosoleku protokoll 

 

Andmed 

Toimumiskohad: Tallinna Ülikoolis viibisid tegevmeeskond ja üldkoosoleku juhatus, 

ülekanded toimusid Tallinna, Tartu ja Pärnu Apollo kinosaalides. 

Toimumisaeg: 17. oktoober 2020 

Liikmete arv (17.10.2020 seisuga): 186 

Juhatas: Jane Cathlyn Meigas 

Protokollis: Lilian Pajus 

Sõnavõtte registreeris: Dan Taidla 

Lisa 1: osalejate nimekiri 

 

I ametlik osa (12:40-14:45) 

Sõna saab juhatuse esimees Kristin Pintson. 

Kohaloleku kontroll. 

Tulemus: kohal on 135 delegaati. 

Järeldus: üldkoosolek on otsustusvõimeline. 

 

Ettepanek: kinnitada üldkoosoleku juhatus koosseisus üldkoosoleku juhataja Jane Cathlyn 

Meigas, protokollija Lilian Pajus ja sõnavõttude registreerija Dan Taidla. 

Hääletus: poolt 124, vastu 1 ja erapooletuid 10. 

Otsus: üldkoosoleku juhatus ettepandud koosseisus on kinnitatud.  

 

Ettepanek: kinnitada häältelugemiskomisjon koosseisus komisjoni esimees Siiri Kerno, 

liikmed Kati Saulin, Selena Jasmin Loorents, Richard Veelaid, Artur Reinhold Unt ja Getter 

Metsallik.  

Hääletus: poolt 125, vastu 1, erapooletu 9. 

Otsus: häältelugemiskomisjon ettepandud koosseisus on kinnitatud.  

 



Päevakorra kinnitamine 

Üldkoosoleku juhataja Jane Cathlyn Meigas tutvustab päevakorda. 

Ettepanek: kinnitada päevakord järgnevalt: 

1) Tegevuskava 2020 aruanne; 

2) Tegevuskava 2021 tutvustamine ja kinnitamine; 

3) Õpilaste Sotsiaalsete Garantiide Kontseptsiooni täienduste kinnitamine; 

4) Eelarve 2021 kinnitamine; 

5) Põhikirja muudatused. 

 

Hääletus: poolt 129, vastu 3, erapooletu 4. 

Otsus: päevakord on vastu võetud. 

 

Kohaloleku kontroll, sest hääletas rohkem liikmeid, kui enne registreeris. 

Tulemus: kohal on 135 delegaati. 

Järeldus: üldkoosolek on otsustusvõimeline.  

 

Tegevuskava 2020 aruanne 

Sõna juhatuse töö tutvustamiseks saab juhatuse esimees Kristin Pintson. 

Küsimuse esitab delegaat 97. Küsimusele annab vastuse juhatuse aseesimees Lennart 

Matthias Männik. 

 

Sõna avaliku poliitika valdkonna töö tutvustamiseks saab valdkonna juht Anette Viin. 

Küsimuse esitab delegaat 48. Küsimusele annab vastuse juhatuse aseesimees Lennart 

Mathias Männik.  

 

Sõna liikmete valdkonna töö tutvustamiseks saab valdkonna juht Grete Roostik.  

Küsimusi esitavad delegaadid 131, 159, 179, 120, 148, 80, 108, 118. Küsimustele annab 

vastuse valdkonna juht Grete Roostik. Küsimusi esitavad delegaadid 28, 97, 9. Vastuse 

annab juhatuse esimees Kristin Pintson.  

 

Sõna kultuuri- ja kommunikatsiooni valdkonna töö tutvustamiseks saab valdkonna juht Karo 

Trossek.  



Küsimusi esitavad delegaadid 131, 120, 95, 109, 37. Küsimustele annab vastuse kultuuri- ja 

kommunikatsiooni valdkonna juht Karo Trossek. Küsimuse esitas delegaat 131. Täiendas 

juhatuse aseesimees Katariina Järve. 

 

Tegevuskava 2021 tutvustamine ja kinnitamine 

Sõna juhatuse töö tutvustamiseks ning Õpilasliidu eesmärkidest rääkimiseks tuleval aastal 

saab juhatuse esimees Kristin Pintson. 

Küsimusi esitavad delegaadid 120, 140, 118, 86, 97. Küsimusele annab vastused juhatuse 

esimees Kristin Pintson. 

 

Sõna saab valdkonna eesmärkidest rääkimiseks valdkonna juht Anette Viin. 

Küsimusi esitavad delegaadid 140, 143, 131, 132. Küsimustele vastab valdkonna juht Anette 

Viin. Küsimuse esitab delegaat 139.  Küsimusele vastab esimees Kristin Pintson.  

 

Sõna saab valdkonna eesmärkidest rääkimiseks valdkonna juht Grete Roostik. 

Küsimusi esitavad delegaadid 170, 155, 97, 120, 118. Vastuseid annab valdkonna juht Grete 

Roostik. Küsimuse esitab delegaat 34. Küsimusele annab vastuse esimees Kristin Pintson.  

 

Sõna saab valdkonna eesmärkidest rääkimiseks valdkonna juht Karo Trossek. 

Küsimusi esitavad delegaadid 34, 2, 67. Küsimusele annab vastuse juhatuse aseesimees 

Katariina Järve. Küsimuse esitab delegaat 150. Küsimusele vastab valdkonna juht Karo 

Trossek. 

 

Jane Cathlyn Meigas teeb ettepaneku muudatusettepanekute tegemiseks. 

 

Muudatuseettepanek nr 1 

Estitaja: Karoliina Kullamaa, delegaat 97. 

Muudetav osa: avaliku poliitika valdkonna tegevuskava 2021. 

Muudatuse täpne kirjeldus: memo tõlkimine võiks olla ka tegevuskavas ja sellega saaksid 

aidata ka vene koolide õpilased. 

 

Kommentaari annab avaliku poliitika valdkonna juht Anette Viin. 

 

Ettepanek: võtta vastu muudatusettepanek nr 1. 



Hääletus: poolt 28, vastu 59, erapooletu 48. 

Otsus: muudatusettepanek nr 1 on tagasi lükatud. 

 

Muudatuseettepanek nr 2 

Estitaja: Marleen Meister, delegaat nr 150. 

Muudetav osa: korraldada koolides mentaalse tervisega seotud koolitusi.  

Muudatuse täpne kirjeldus: see aasta võiksid toimuda koolides üle eesti koolitused vaimse 

tervise teemadel. 

 

Kommentaari annab juhatuse esimees Kristin Pintson. 

 

Ettepanek: võtta vastu muudatusettepanek nr 2. 

Hääletus: 30 poolt, 69 vastu, 38 erapooletu. 

Otsus: muudatusettepanek nr 2 on tagasi lükatud. 

 

Muudatuseettepanek nr 3 

Estitaja: Henrik Harjus, delegaat nr 60. 

Muudetav dokument: 2021 tegevuskava. 

Muudetav osa: Eesti õpilaste vaimne tervis. 

Muudatuse täpne kirjeldus: leian, et Te peaksite küsima õpilaste arvamust teatud teemal, sest 

neil on selle kohta kõige parem ülevaade. 

 

Kommentaari annab avaliku poliitika valdkonna juht Anette Viin. 

 

Ettepanek: võtta vastu muudatusettepanek nr 3. 

Hääletus: 42 poolt, 68 vastu, 25 erapooletu. 

Otsus: muudatusettepanek nr 3 on tagasi lükatud. 

 

Tegevuskava 2021 kinnitamine 

Ettepanek: kinnitada 2021. aasta tegevuskava. 

Hääletus: poolt 119, vastu 7, erapooletu 8. 

Otsus: tegevuskava 2021 on kinnitatud. 

 

I ametlik osa on lõppenud (14:35). 



II ametlik osa (15.10) 

Kohaloleku kontroll. 

Tulemus: kohal on 131 delegaati. 

Järeldus: üldkoosolek on otsustusvõimeline. 

 

Õpilaste Sotsiaalsete Garantiide Kontseptsiooni täienduste kinnitamine 

Sõna Õpilasliidu seisukoha tutvustamiseks saab avaliku poliitika valdkonna juht Anette Viin. 

Küsimusi esitavad 118, 30, 97, 120, 67. Küsimustele vastab avaliku poliitika valdkonna juht 

Anette Viin. Küsimuse esitab delegaat 159. Küsimusele vastab juhatuse aseesimees Lennart 

Mathias Männik. 

 

Jane Cathlyn Meigas teeb ettepaneku muudatusettepanekute tegemiseks. 

 

Muudatusettepanek nr 4 

Esitaja: Õpilasliidu juhatus. 

Muudetav osa: peatükk 4 punkt 4.1.1. 

Muudatuse täpne kirjeldus: ravikindlustus peab olema tagatud kõigile õpilastele. Lisaks peab 

kõigile õpilastele olema erakorralise meditsiini osakonda pöördumine tasuta. 

 

Kommentaari annab juhatuse esimees Kristin Pintson. 

 

Ettepanek: võtta vastu muudatusettepanek nr 4. 

Hääletus: poolt 79, vastu 29, erapooletu 23. 

Otsus: muudatusettepanek nr 4 on vastu võetud. 

  

Muudatusettepanek nr 5 

Esitaja: Õpilasliidu juhatus. 

Muudetav osa: peatükk 4 punkt 2.3.1. 

Muudatuse täpne kirjeldus: kultuuriasutustes peaks õpilastele olema piletihinna soodustus 

vähemalt 25%. 

 

Kommentaari annab juhatuse esimees Kristin Pintson. 

 

Ettepanek: võtta vastu muudatusettepanek nr 5. 



Hääletus: 99 poolt, 22 vastu, 9 erapooletu. 

Otsus: muudatusettepanek nr 5 on vastu võetud. 

 

Kohaloleku kontroll. 

Tulemus: kohal on 133 delegaati. 

Järeldus: üldkoosolek on otsustusvõimeline 

 

Muudatusettepanek nr 6 

Esitaja: Õpilasliidu juhatus. 

Muudetav osa: peatükk 4 punkt 2.2. 

Muudatuse täpne kirjeldus: hambaravi peab olema õpilastele tasuta. Pakkuda tuleks 

hambaraviga seotud suuremaid vajaduspõhiseid toetuseid õpilastele, näiteks ortodontilisi 

teenuseid. 

 

Kommentaari annab juhatuse esimees Kristin Pintson. 

 

Ettepanek: võtta vastu muudatusettepanek nr 6. 

Hääletus: poolt 104, vastu 16, erapooletu 13. 

Otsus: muudatusettepanek nr 6 on vastu võetud. 

 

Muudatusettepanek nr 7 

Esitaja: Õpilasliidu juhatus. 

Muudetav osa: peatükk 4 punkt 1.2.2. 

Muudatuse täpne kirjeldus: toetus peab säilima ning selle summa peab suurenema, toetuse 

suurus võiks olla vähemalt 120 eurot ja õpilase puhul 180 eurot. 

 

Kommentaari annab juhatuse esimees Kristin Pintson. 

 

Ettepanek: võtta vastu muudatusettepanek nr 7. 

Hääletus: poolt 103, vastu 20, erapooletu 9. 

Otsus: muudatusettepanek nr 7 on vastu võetud. 

 

Muudatusettepanek nr 8  

Esitaja: Karoliina Kullamaa, delegaat 97. 



Muudetav osa: muud hüved. 

Muudatuse täpne kirjeldus: eemaldada õpilastele visiiditasu kõikides kliinikutes. 

 

Kommentaari annab juhatuse aseesimees Lennart Mathias Männik. 

 

Ettepanek: võtta vastu muudatusettepanek nr 8.  

Hääletus: poolt 123, vastu 4, erapooletu 5. 

Otsus: muudatusettepanek nr 8 on vastu võetud. 

 

Muudatusettepanek nr 9 

Esitaja: Adrian Abner, delegaat 116. 

Muudetav osa: 2.3.2. 

Muudatuse täpne kirjeldus: õpilaspileti alusel toidu kättesaamine on halb, kuna õpilasel kes 

on õpilaspileti maha unustanud ei pruugi saada koolitoitu, kui selleks piisavalt aega ei jätku. 

 

Kommentaari annab avaliku poliitika valdkonna juht Anette Viin. 

 

Ettepanek: võtta vastu muudatusettepanek nr 9. 

Hääletus: poolt 34, vastu 75, erapooletu 24. 

Otsus: muudatusettepanek nr 9 on tagasi lükatud. 

 

Muudatusettepanek nr 10 

Esitaja: Mari-Liis Kivistik, delegaat 118. 

Muudetav osa: 2.2 hambaravi. 

Muudatuse täpne kirjeldus: hambaravi võiks olla tasuta ka üle 26 aastastele õppuritele. 

 

Kommentaari annab avaliku poliitika valdkonna juht Anette Viin. 

 

Ettepanek: võtta vastu muudatusettepanek nr 10.  

Hääletus: poolt 34, vastu 74, erapooletu 23 

Otsus: muudatusettepanek nr 10 on tagasi lükatud. 

 

Õpilaste Sotsiaalsete Garantiide Kontseptsiooni täienduste kinnitamine 



Ettepanek: kinnitada dokument “Õpilaste Sotsiaalsete Garantiide Kontseptsioon” 

täiendustega. 

Hääletus: poolt 121, vastu 8, erapooletu 1. 

Otsus: Õpilaste Sotsiaalsete Garantiide Kontseptsioon täiendustega on vastu võetud. 

 

Eelarve 2021 kinnitamine 

Sõna 2021. aasta eelarve tutvustamiseks saab Õpilasliidu tegevjuht Kairi Kitsing. 

Küsimuse küsib delegaat 133. Küsimusele annab vastuse tegevjuht Kairi Kitsing. 

 

Jane Cathlyn Meigas teeb ettepaneku muudatusettepanekute tegemiseks. 

Muudatusettepanekuid ei tehtud. 

 

Ettepanek: kinnitada dokument “Eelarve 2021”. 

Hääletus: poolt 118, vastu 1, erapooletu 7. 

Otsus: eelarve 2021 on kinnitatud. 

 

Põhikirja muudatused  

Sõna põhikirja muudatuste tutvustamiseks saab juhatuse esimees Kristin Pintson. 

Küsimuse esitab delegaat 60. Küsimustele annab vastuse juhatuse esimees Kristin Pintson.  

 

Jane Cathlyn Meigas teeb ettepaneku muudatusettepanekute tegemiseks. 

Muudatusettepanekuid ei tehtud. 

 

Ettepanek: kinnitada dokument “Põhikiri” muudatustega. 

Hääletus: poolt 126, vastu 3, erapooletud 2. 

Otsus: põhikiri muudatustega on vastu võetud. 

 

II ametlik osa on lõppenud (16:30). 

 

Üldkoosoleku juhataja Jane Cathlyn Meigas kuulutab üldkoosoleku lõppenuks. 

 

Jane Cathlyn Meigas Lilian Pajus 

XLIII üldkoosoleku juhatuse esimees XLI üldkoosoleku protokollija 

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 


