
Eesti Õpilasesinduste Liidu XXXVII üldkoosoleku protokoll

Asukoht: Viljandi Jakobsoni Kool, Riia maantee 91, Viljandi

Aeg: 21. oktoober 2017 – 22. oktoober 2017

Üldkoosoleku juhataja: Killu Kolsar

Protokollija: Kert Kask

Lisa 1: osalejate nimekiri

Lisa 2: üldkoosoleku helisalvestised

I ametlik osa (21. oktoober 10:30–12:07)

1. Üldkoosoleku rakendamine

Sõna saab liidu esimees Andreanne Kallas.

Kohalolekukontroll nr 1: kohal on 129 delegaati.

Järeldus: üldkoosolek on otsustusvõimeline.

Ettepanek: kinnitada üldkoosoleku häältelugemiskomisjon koosseisus Melmariin Salumäe, 

Grete Vaarmets, Johanna-Maria Poell, Janette-Johanna Lambot ja esimees Mia Marie 

Randaru.

Hääletus: poolt 126, vastu 0, erapooletuid 0.

Järeldus: häältelugemiskomisjon on kinnitatud.

Ettepanek: kinnitada üldkoosoleku juhatus koosseisus üldkoosoleku juhatuse esimees Killu 

Kolsar, protokollija Kert Kask ja sõnavõttude registreerija Mikk Tarros.

Hääletus: poolt 130, vastu 0, erapooletud 1.

Järeldus: üldkoosoleku juhatus pole kinnitatud, kuna saalis on rohkem delegaate kui 

kohalolekukontroll näitab.

Kohalolekukontroll nr 2: kohal on 131 delegaati.

Järeldus: üldkoosolek on otsustusvõimeline.

Ettepanek: kinnitada üldkoosoleku juhatus koosseisus üldkoosoleku juhatuse esimees Killu 

Kolsar, protokollija Kert Kask ja sõnavõttude registreerija Mikk Tarros.

Hääletus: poolt 130, vastu 0, erapooletud 1.

Järeldus: üldkoosoleku juhatus on kinnitatud.



2. Päevakorra kinnitamine

Sõna saab üldkoosoleku juhatuse esimees Killu Kolsar.

Ettepanek: kinnitada päevakord alljärgnevalt:

1. Tegevuskava 2017 aruanne

2. Tegevuskava 2018 tutvustamine ja kinnitamine

3. Integratsiooni seisukoha tutvustamine ja kinnitamine

4. Juhatuse koosseisu kinnitamine

5. Eelarve 2018

6. Põhikirja muudatus

Hääletus: poolt 131, vastu 0, erapooletuid 0.

Järeldus: päevakord on kinnitatud.

3. Tegevuskava 2017 aruanne

a. Juhatus

Juhatuse 2017. aasta tegevusest annab ülevaate liidu juhatuse esimees Andreanne Kallas.

Küsimusi esitavad delegaadid 35 ja 153.

b. Avalik poliitika

2017. aasta tööst annab ülevaate valdkonna koordinaator Marcus Ehasoo.

Küsimusi esitavad delegaadid 132, 178, 153, 78.

c. Kultuurivaldkond

Aruande kannab ette valdkonna juht Anna Martha Seer.

Küsimusi esitavad delegaadid 83, 169 (vastuseid täpsustab liidu esimees Andreanne Kallas), 

153, 83 (teist korda; küsimusele vastab liidu aseesimees Marcus Ehasoo), külaline K4.

d. Kommunikatsioonivaldkond

Kommunikatsioonivaldkonna tegevuskava aruande kannab ette valdkonna juht Joosep Kään.

Küsimused: delegaadid 135, 103, 153, 99.

e. Rahvusvahelised suhted

Rahvusvaheliste suhete valdkonna 2017. aasta tegevusest räägib valdkonna koordinaator 

juhatuse aseesimees Marcus Ehasoo.

Küsimused: delegaadid 153, 60.

f. Liikmete valdkond

Liikmete valdkonna 2017. aasta tegevusest annab ülevaate valdkonna juht German Skuja.



Küsimused: delegaadid 26 (täiendab liidu esimees Andreanne Kallas) ja 153, külaline K2, 

delegaadid 83 ja 149, külaline K4.

Esimene ametlik osa on lõppenud.

II ametlik osa (21. oktoober 12:24–13:50)

Üldkoosoleku juhatuse esimees Killu Kolsar tutvustab muudatusettepanekute tegemise 

korda. Täiendab Andreanne Kallas.

4. Tegevuskava 2018 tutvustamine ja kinnitamine.

a. Juhatus 

Andreanne Kallas tutvustab tuleva aasta tegevuskava ülesehitust, eessõna ja juhatuse 

eesmärke.

b. Avalik poliitika

Valdkonna 2018. aasta eesmärkidest annab ülevaate valdkonna koordinaator Marcus 

Ehasoo.

Küsimused: delegaadid 60, 35, 153.

c. Kultuurivaldkond

Valdkonna 2018. aasta eesmärkidest annab ülevaate valdkonna juht Anna Martha Seer.

Küsimused: delegaadid 60 (vastab Andreanne Kallas), 153, 120.

d. Kommunikatsioonivaldkond

Valdkonna 2018. aasta eesmärkidest annab ülevaate valdkonna juht Joosep Kään.

Küsimused: delegaat 132, 35, 43, 83, 153, külaline K2.

e. Rahvusvahelised suhted

Valdkonna 2018. aasta eesmärkidest annab ülevaate valdkonna koordinaator liidu juhatuse 

aseesimees Marcus Ehasoo. 

f. Liikmete valdkond

Valdkonna 2018. aasta eesmärkidest annab ülevaate valdkonna juht German Skuja.

g. Ettepanekute hääletamine ning kinnitamine.

Kohalolekukontroll nr 3: kohal on 129 delegaati.

Muudatusettepanek nr 1: muuta avaliku poliitika valdkonna talvekooli jätku tähtaeg 

veebruarist märtsiks (esitaja delegaat 35).

Küsimus: delegaat 153 (vastab delegaat 35)

Hääletus: poolt 122, vastu 4, erapooletuid 1.

Järeldus: muudatusettepanek nr 1 on vastu võetud.



Muudatusettepanek nr 2: lisada liikmete valdkonna tegevus õpilasesinduste juhendajate 

koolituspäev/infopäev, aeg september, mõõdik: vähemalt 75 osalejat (esitaja delegaat 132)

Kommentaarid: ettepaneku esitaja, liidu esimees Andreanne Kallas, delegaat 43 (vastab 

delegaat 132), delegaat 35 (vastab delegaat 132).

Hääletus: poolt 125, vastu 2, erapooletuid 4.

Järeldus: nõutav uus kohalolekukontroll.

Kohalolekukontroll nr 4: kohal on 131 delegaati.

Üldkoosoleku juhatuse esimees paneb uuele hääletusele muudatusettepaneku nr 2.

Hääletus: poolt 122, vastu 3, erapooletuid 5.

Järeldus: muudatusettepanek nr 2 on vastu võetud.

Ettepanek: kinnitada tegevuskava 2018 koos vastuvõetud muudatusettepanekutega.

Ettepanek: hääletada muudatusettepanek nr 2 üle.

Hääletus: poolt 130, vastu 0, erapooletuid 0.

Järeldus: tegevuskava 2018 koos esitatud muudatusettepanekutega on vastu võetud.

Teine ametlik osa on lõppenud.

III ametlik osa (21. oktoober 16:30–17:40)

5. Integratsiooni seisukoha tutvustamine ja kinnitamine

Juhatuse aseesimees Marcus Ehasoo tutvustab seisukohta vene keelt emakeelena kõnelevate 

õpilaste integreerimise kohta.

Küsimused: delegaadid 153, 83, 35, 119.

Kohalolekukontroll nr 5: kohal on 128.

Muudatusettepanek nr 3: lisada seisukoha punkti 2.3 juurde lahendus “Kutsekoolides 

võimalusel läbi viia keeletestid ning lähtuda nendest õppegruppide komplekteerimisel” 

(esitaja delegaat 83).

Arutelu: küsimusi ja kommentaare esitavad delegaadid 83, 35, 142, 165, 132, liidu 

aseesimees Marcus Ehasoo, delegaadid 94, 99 ja külaline K3.

Ettepanek: hääletada muudatusettepanek nr 3 üle.

Hääletus: poolt 1, vastu 116, erapooletuid 11.



Järeldus: muudatusettepanek nr 3 on tagasi lükatud.

Ettepanek: panna hääletusele seisukoht vene keelt emakeelena kõnelevate õpilaste 

integreerimise kohta Eesti haridussüsteemi.

Hääletus: poolt 127, vastu 0, erapooletuid 0.

Järeldus: seisukoht on vastu võetud.

6. Juhatuse koosseisu kinnitamine

Sõna saab liidu esimees Andreanne Kallas.

Ettepanek: kinnitada juhatuse koosseis kaheliikmelisena.

Küsimused: delegaadid 43, 103, 153, 144.

Kommentaar: külaline K3.

Hääletus: poolt 118, vastu 4, erapooletuid 4.

Järeldus: üldkoosolek kinnitas juhatuse koosseisu kaheliikmelisena.

III ametlik osa on lõppenud.

IV ametlik osa (22. oktoober 10:30–11:47)

7. Eelarve 2018

Liidu tegevjuht Kairi Kitsing tutvustab 2018. aasta eelarvet.

Küsimused: delegaat 153, 132.

Kohalolekukontroll nr 6: kohal on 127 delegaati.

Ettepanek: kinnitada 2018. aasta eelarve.

Hääletus: poolt 126, vastu 0, erapooletuid 1.

Järeldus: 2018. aasta eelarve on vastu võetud.

8. Põhikirja muudatus

Põhikirja muutmise ideed selgitab liidu esimees Andreanne Kallas.

Küsimused: külaline K2.

Muudatusettepanek nr 4: muuta põhikirja muutmise punkti 5.1.4 sõnastus järgnevaks: 

“nõukogu liige ei saa olla üldharidus-, kutse- ega erakooli õpilane” (esitaja delegaat 132).

Küsimus: delegaat 83 (vastab liidu esimees Andreanne Kallas).

Ettepanek: hääletada muudatusettepanek nr 4 üle.



Hääletus: poolt 122, vastu 3, erapooletuid 1.

Järeldus: muudatusettepanek nr 4 on vastu võetud. 

Muudatusettepanek nr 5: muuta põhikirja muutmise punkti 5.1.3 sõnastus järgnevaks: 

“Juhatus seab üles nõukogu kandidaadid, kes määratakse ametisse kaheks aastaks 

üldkoosoleku hääletusega” (esitaja delegaat 99).

Arutelu: sõna võtavad delegaat 99 ja liidu aseesimees Marcus Ehasoo.

Muudatusettepanek nr 6: muuta punkti põhikirja 5.1.3 sõnastus järgnevaks: “Nõukogu on 

ametis koos juhatusega ühe aasta” (esitaja delegaat 153).

Kommenteerib muudatuse esitaja delegaat 153 ja liidu esimees Andreanne Kallas.

Delegaat 153 võttis muudatusettepaneku nr 6 tagasi.

Ettepanek: hääletada muudatusettepanek nr 5 üle.

Delegaat 153 protseduuriline küsimus üldkoosoleku protokollimise kohta.

Hääletus: poolt 46, vastu 75, erapooletuid 7.

Järeldus: nõutav uus kohalolekukontroll.

Kohalolekukontroll nr 7: kohal on 129 delegaati.

Ettepanek: hääletada uuesti muudatusettepanek nr 5 üle.

Hääletus: poolt 45, vastu 74, erapooletuid 9.

Järeldus: muudatusettepanek nr 5 on tagasi lükatud.

Muudatusettepanek nr 7: muuta põhikirja muutmise punkti 5.4.2 sõnastus järgnevaks: “hoida 

enda teada teavet, mis ei ole mõeldud üldiseks levitamiseks organisatsiooniväliselt, kuid 

tagada selle teabe edastamine organisatsiooni liikmetele” (esitaja delegaat 99).

Arutelu: muudatusettepaneku esitaja, liidu aseesimees Marcus Ehasoo ja liidu esimees 

Andreanne Kallas.

Hääletus: poolt 4, vastu 106, erapooletuid 17.

Järeldus: muudatusettepanek nr 7 on tagasi lükatud.

Ettepanek: kinnitada põhikiri koos sisseviidud muudatustega.

Hääletus: poolt 125, vastu 2, erapooletuid 1.

Järeldus: muudetud põhikiri on kinnitatud.



Üldkoosoleku juhatuse esimees Killu Kolsar kuulutab üldkoosoleku lõppenuks.

Killu Kolsar

XXXVII üldkoosoleku juhatuse esimees

/allkirjastatud digitaalselt/

Kert Kask

XXXVII üldkoosoleku protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/


