
 

 

 

 

 

 

Eesti Teadushuvihariduse Liit 
 

Üldkoosolek 
19.06.2018.a. Teaduskeskus AHHAA 

 

 

 

Protokollija: Rasmus Kits 

 

Vastavalt Eesti Teadushuvihariduse Liidu (edaspidi TEAHU) põhikirja punktile 5.3 on üldkoosolek 

pädev otsustama, kui koosolekul osaleb 1/3 liidu liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälte 

enamusega. 

 

TEAHU liikmete arv üldkoosoleku toimumise päeval: 87.  

Otsuste vastuvõtmiseks vajalik liikmete arv: 30 

Koosolekul osalenud liikmete arv:31, sh volikirja alusel 8.  

 

Üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma. 

 

PROTOKOLL: 

 

Üldkoosoleku päevakava 

 

1. Päevakorra muudatusettepanek 

2. Huviringi juhendajate tasustamismudeli väljatöötamine.  

3. Tegevjuhi informatsioon: 

4. Organisatsiooni tulevik ja rollide jaotuse ettepanek 

5. Liidu esindamisega seoses tekkinud sõidukulude kompenseerimine juhatuse liikmetele 

6. Juhatuse töötasude määramine 

7. Jooksvad küsimused 

 
Ettepanek: Muuta päevakorda 

 

Otsuse poolt hääletanud liikmete arv: 28 

Otsuse vastu hääletanud liikmete arv: 0 

Ei hääletanud: 3 
 

Otsus: Muuta päevakorda 

 

 

2. Huviringi juhendajate tasustamismudeli väljatöötamine.  

Haridus- ja teadusministeerium ootab Eestis tegutsevatelt huvihariduse 

katusorganisatsioonidelt sisendit ja ettepanekuid muutmaks juhendajate tasustamise 

olukorda. Siis tekiks riigil võimalus suunata lisarahastust huvihariduse ja huvitegevuse 

juhendajate tasustamiseks. Üheks võimalikuks mudeliks on kutsesüsteemi väljatöötamine 

ning koos sellega tekivad kvalifikatsiooniastmed ja tasustamise raamistik.  

● HTM tutvustas variante: 



 

 

○ NÖ Lasteaiaõpetajate variant - aidatakse KOV-idel tõsta palgad norm 

tasemele paari rahasüsti abil. 

○ NÖ Treenerite mudel - KOV/klubi omafinatseerib 50% palgast, riik 

kompenseerib teise poole. Siia juurde käib kutsestandard, millest sõltuvad 

riiklikud tasumäärad. Registri pidamine (nt spordiregister) 

○ Iseloodud mudel N+1 

● Millise variandiga jätkame tööd? 

 

Ettepanek: Jätkata tööd silmas pidades variandiga nr 2 

 

Otsuse poolt hääletanud liikmete arv: 17 

Otsuse vastu hääletanud liikmete arv: 3 

Ei hääletanud: 11 
 

Otsus: Jätkata tööd variandiga nr 2 

 

3. Tegevjuhi informatsioon: 

a. ENTK Huviala valdkonna kvaliteedi arendamise toetuse raames tehtavad tegevused 

2018 

b. Info Sügiskooli kohta, Sügiskool toimub 5 - 6 oktoobril 2018 ning asupaik teatatakse 

kohe kui see selgunud on.  

 

4. Organisatsiooni tulevik ja rollide jaotuse ettepanek 

Üldkoosolek - määrab juhatuse koosseisu 

Juhatus (3-9 liiget) - Valib esimehe ja määrab tegevjuhi, kontrollib tegevjuhi tööd 

Juhatuse suurus võiks olla 3 või 5 liiget 

Tegevjuht -  Valitseb raha üle, koordineerib komisjonide ja gruppide tööd 

Revisionikomisjon - igal aastal tuleb määrata! (Peab olema üks inimene, kes alati teab ja 

omab ülevaadet ilma ise raha käsutamata) 

Rollid: 

Igal komisjonil ja grupil on pealik (*Tasustatav roll, **Rahastuse saanud tegevus, [ ]- 

tegevus) 

○ Põhitegevused: 

■ Liikmetelt infokogumine / võrgustiku koordineerimine* 

○ [Valdkonna ülevaade laiemalt kui omad liikmed] ** - 

Ajalooliselt Kaire ja Rasmus 

○ [Kevad ja Sügiskoolid]** - Ajalooliselt Kristi ja Kadri 

■ Liidu esindamine* 

● Võimukandjate eest (Riigi, KOV,..) - juhatuse liige /tegevjuht 

○ [Kutsestandard] - Ajalooliselt Kaire ja Rasmus 

○ [Maakondlikud kohtumised]  - Ajalooliselt Kaire ja Rasmus 

● Valdkondlikud (mitte liikmetest) organisatsioonid - juhatuse liige 

/tegevjuht 

● Liidu liikmed - juhatuse liige /tegevjuht 

● Avalikkus (kommunikatsioon vs mess) - juhatuse liige /tegevjuht 

■ Liidu seisukoha kujundamine - Juhatuse otsus, tegevjuhi ja infokoguja 

ettepanekul. 

○ Toetavad tegevused: 

■ Rahastusprojektid *Tulemustasu 



 

 

■ Valdkondlik koolitused - Kvaliteedimärk ja/või vahendaja rollis, 

koolituskorraldaja rolli liit ei võta.  

○ Ajalooliselt täidab Janika 

○ Tugitegevused: 

■ Juhiabi dokumendi/personali spetsialist* 

■ Raamatupidaja* 

■ Revident 

■ Organisatsiooni arendamise töögrupid: 

● Töökorraldus 

● Kommunikatsiooniplaanid, CVI, messibox, video - Ajalooliselt 

Andres 

 

Ettepanek: Alustada tööd vastavalt uuele struktuuri ettepanekule ja valmistada ette 

dokumendid uue töökorralduse kinnitamiseks järgmisel üldkoosolekul. 

 

Otsuse poolt hääletanud liikmete arv: 30 

Otsuse vastu hääletanud liikmete arv: 0 

Ei hääletanud: 1 
 

Otsus: Alustada tööd vastavalt uuele struktuuri ettepanekule ja valmistada ette dokumendid 

uue töökorralduse kinnitamiseks järgmisel üldkoosolekul. 

 

5. Liidu esindamisega seoses tekkinud sõidukulude kompenseerimine juhatuse liikmetele 

 

Ettepanek: Hüvitada kuludokumendi alusel (nt ühistranspordi kulu) või isikliku sõiduauto 

kasutamise korral hüvitada 0,3 €/km. 

 

Otsuse poolt hääletanud liikmete arv: 27 

Otsuse vastu hääletanud liikmete arv: 0 

Ei hääletanud: 4 

 

Otsus: Hüvitada kuludokumendi alusel (nt ühistranspordi kulu) või isikliku sõiduauto 

kasutamise korral hüvitada 0,3 €/km. 

 

 

6.  Juhatuse töötasude määramine 

 

Ettepanek: Määrata juhatuse liikme tasu määraks 8€/h bruto liiduga seotud ülesannete 

täitmise eest tööajatabeli alusel. 

 

Otsuse poolt hääletanud liikmete arv: 30 

Otsuse vastu hääletanud liikmete arv: 0 

Ei hääletanud: 1 
 

 

Otsuse projekt: Määrata juhatuse liikme tasu määraks 8€/h bruto liiduga seotud ülesannete 

täitmise eest tööajatabeli alusel. 

 

  



 

 

OTSUSTATI:  
1. Kinnitada päevakorra muudatused. 

 

Otsuse poolt hääletanud liikmete arv: 28 

Otsuse vastu hääletanud liikmete arv: 0 

Ei hääletanud: 3 

 

 

 

2 Jätkata tööd silmas pidades variandiga nr 2 

 

Otsuse poolt hääletanud liikmete arv: 17 

Otsuse vastu hääletanud liikmete arv: 3 

Ei hääletanud: 11 

 

 

3. Võtta info teadmiseks 

 

4. Alustada tööd vastavalt uuele struktuuri ettepanekule ja valmistada ette dokumendid uue 

töökorralduse kinnitamiseks järgmisel üldkoosolekul. 

 

Otsuse poolt hääletanud liikmete arv: 30 

Otsuse vastu hääletanud liikmete arv: 0 

Ei hääletanud: 1 

 

5. Hüvitada kuludokumendi alusel (nt ühistranspordi kulu) või isikliku sõiduauto kasutamise korral 

hüvitada 0,3 €/km. 

 

Otsuse poolt hääletanud liikmete arv: 27 

Otsuse vastu hääletanud liikmete arv: 0 

Ei hääletanud: 4  

 

6. Määrata juhatuse liikme tasu määraks 8€/h bruto liiduga seotud ülesannete täitmise eest 

tööajatabeli alusel. 

 

Otsuse poolt hääletanud liikmete arv: 30 

Otsuse vastu hääletanud liikmete arv: 0 

Ei hääletanud: 1 

 

Protokollile on lisatud: 

 

Osalejate nimekirjad 

Protokoll on allkirjastatud digitaalselt koosoleku läbiviija ja protokollija poolt. 

 

 

 


