
 

 
 
 

 
 
Eesti Teadushuvihariduse Liit 
 
 
Üldkoosoleku protokoll nr 1 
 
Üldkoosoleku toimumise aeg: 08.02.2016.a. kell 11-12 
Üldkoosoleku toimumise koht: Tartu loodusmaja, Lille 10, Tartu 
 
 
Vastavalt Eesti Teadushuvihariduse Liidu (edaspidi TEAHU) põhikirja punktidele 5.3 ja 5.4 
on üldkoosolek pädev otsustama, kui koosolekul osaleb vähemalt 1⁄3 liikmetest ning otsus 
võetakse vastu, kui selle poolt on üle poole kohalolevatest liikmetest. 
 
TEAHU liikmete arv koosoleku toimumise päeval: 6. 
Koosolekul osalenud liikmete arv: 6, sh volikirja alusel 1. 
Üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma. 
 
Koosoleku juhataja: Kristi Kivilo 
Protokollija: Kristi Kivilo 
 
 
Koosoleku päevakord: 
 Sisseastumis- ja liikmemaksu suurus 
 Sisseastumis- ja liikmemaksu tasumise korra kinnitamine 
- Juhatuse liikme tagasiastumine 
 
PROTOKOLL: 
1. Sisseastumis- ja liikmemaksu suurused 
Otsustati: 
Kehtestada järgmised sisseastumise- ja liikmemaksu määrad: 
 siseeastumisemaks 0 eurot, 
 füüsilise isiku liikmemaks kalendriaastas on 12 eurot, 
 juriidilise isiku liikmemaks kalendriaastas on 36 eurot. 
 
Tulenevalt asutamiskulude kandmisest ja jooksvate kulude tegemisest liidu loomisel 
vabastada 2016.aasta liikmemaksu tasumise kohutsusest TEAHU asutajaliikmed Vaata 
Maailma SA, MTÜ Robootika, SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus, MTÜ Tartu Erahariduse 
Edendamise Selts, Peeter Sipelgas ja Liina Tamm. 
 
Otsuse poolt hääletanud liikmete arv: 6 
Otsuse vastu hääletanud liikmete arv: 0 
 
Otsus on üldkoosoleku poolt vastu võtetud. 

 



 

 
2. Liikmemaksu tasumise korra kinnitamine 
Otsustati: 
Liikmeks astumisel tuleb saata TEAHU juhatusele avaldus ja tasuda liikmemaks. Juhul, kui 
TEAHU juhatus ei pea võimalikuks liiget vastu võtta, siis tagastatakse liikmemaks selle 
tasujale ühe (1) nädala jooksul juhatuse otsusest. 
TEAHU liikmetel on liikmemaksu tasumise tähtaeg liikmeksolemise aasta jaanuarikuu 
viimaseks päevaks. Liikmetele saadetakse sellekohane meeldetuletus. 
  
Liikmemaks tuleb tasuda arveldusarvele EESTI TEADUSHUVIHARIDUSE LIIT, 
EE262200221063602677, Swedbank, koos märkega, mis aasta ja kelle eest liikmemaks 
tasuti. 
 
Füüsilistest isikutest liikmetele liikmemaksu tasumiseks arveid ei esitata. 
 
Otsuse poolt hääletanud liikmete arv: 6. 
Otsuse vastu hääletanud liikmete arv: 0. 
 
Otsus on üldkoosoleku poolt vastu võtetud. 
 
3. Juhatuse liikme tagasiastumine 
Juhatuse liige Janika Ruusmaa avaldas soovi juhatuse tagasi astuda kuna Liidu liige SA 
Tartu Keskkonnahariduse Keskus on esindatud juhatuses juba ühe esindajaga. 
 
Otsustati:  
arvata juhatusest välja Janika Ruusmaa, isikukood 46808212713.

 
Otsuse poolt hääletanud liikmete arv: 6. 
Otsuse vastu hääletanud liikmete arv: 0. 
 
Otsus on üldkoosoleku poolt vastu võtetud. 
 
 
 
 
Protokollile on lisatud Üldkoosolekul osalenud liikmete nimekiri ja Eesti Teadushuvihariduse 
Liidu liikmete nimekiri. 
Protokolli on allkirjastatud digitaalselt kõik üldkoosolekul osalenud liikmed. 
 
 
 
  

 



 

 
Lisa 1 
 
Üldkoosolekul osalejate nimekiri: 
 
Nr. Liikme nimi, esindaja 
1. Vaata Maailma SA, Kristi Kivilo 
2. MTÜ Robootika, Heilo Altin 
3. SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus, Janika Ruusmaa 
4. MTÜ Tartu Erahariduse Edendamise Selts, Taavi Duvin, volituse alusel 
5. Peeter Sipelgas 
6. Liina Tamm 
 
  

 



 

 
 
Lisa 2 
 
Eesti Teadushuvihariduse Liidu liikmete nimekiri: 
 
Nr. Liikme nimi 
1. Vaata Maailma SA 
2. MTÜ Robootika 
3. SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus 
4. MTÜ Tartu Erahariduse Edendamise Selts 
5. Peeter Sipelgas 
6. Liina Tamm 
 

 


