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Päevakord:
1. Üldkogu rakendamine: koosoleku juhataja, protokollija, häältelugemise komisjoni ja päevakorra

kinnitamine. Koosoleku tehnilised juhised.
2. EAAL juhatuse tegevusaruanne 2021: Liina Triškina-Vanhatalo
3. Majandusaasta aruande 2021 kinnitamine: raamatupidaja Kristi Teder
4. EAÜ tegevusaruanne: EAÜ AV projektijuht Märt Truman
5. Läbipaistvusaruande 2021 kinnitamine: revisjonikomisjoni esindaja Kerdi Kuusik-Oengo
6. Erakopeerimise kohtuhüvitise 2015-2018 jaotuskava muutmise kinnitamine.
7. Erakopeerimise hüvitise 2019-2021 I kvartali jaotuskava kinnitamine.
8. Erakopeerimise tasu 2021 II-IV kvartali jaotuskava kinnitamine.
9. Paus 10 minutit.
10. EAAL eelarve 2022 kinnitamine.
11. 2022. aasta EAÜ vahendustasu protsentide kinnitamine.
12. Juhatusele volituse andmine juhatuse liikmetega lepingute sõlmimiseks.
13. Kasutajaliidese tutvustus: Märt Truman
14. Ühisfondi kasutamise ettepanekud juhatuselt ja koosolekul osalejatelt.
15. Vaba mikrofon
16. Üldkogu lõpetamine

1. Üldkogu rakendamine
Koosoleku juhatajaks valitakse Liina Triškina-Vanhatalo, protokollijaks Hele-Riin Pihel. 
Häältelugemise komisjoni valitakse: Kertu Viira, Meelis Muhu. Tehnilist tuge pakuvad Jarmo 
Seljamaa ja Kertu Viira.
Edith Sepp, Märt Truman, Kristi Teder ja Kerdi Kuusik-Oengo osalevad koosolekul juhatuse kutsel 
ja osalejatel pole sellele vastuväiteid.

Koosoleku juhataja tutvustab päevakorda. Üldkogu kinnitab päevakorra.

Koosoleku avamisel on Kinomajas füüsiliselt kohal 11 EAALi liiget, volitusi 11. 
20 liiget Zoomi vahendusel, volitusi 4.
Hääletussedeleid kokku 46.

Vastavalt EAAL põhikirjale võib igal üldkogul osalejal olla 2 volitust, ka elektrooniliselt osaledes. 
Elektrooniliselt osalemise puhul palus juhatus volitusel ette saata koosoleku toimumisele eelnevaks 
päevaks.



Kohapeal hääletatakse käe tõstmisega. Zoomis osalejad hääletavad Zoomi pollis. Vastusevariandid 
mõlemal juhul: poolt, vastu, erapooletu. Meili teel hääletatakse siis, kui Zoomis osalejale on antud 
volitus ja ta mõnes punktis hääletab ta volitatu eest erinevalt kui iseenda eest.

2. EAALi juhatuse tegevusaruanne 2021 (LISA 1)
Juhatuse esimees Liina Triškina-Vanhatalo

EAAL põhitegevusalaks on on audiovisuaalsete teoste autorite ja nende pärijate varaliste õiguste
kollektiivne esindamine.

EAAL esindab järgmisi audiovisuaalse teose autoreid: režissöör, stsenarist, operaator,
kunstnik. EAAL liikmelisus lõpeb autori surma korral. Autori pärijal on õigus sõlmida EAAL-iga
kliendileping.
Seisuga 10.05. 2022 on liikmeid 430 ja kliente 110. 

Kuidas liikmeks või kliendiks saab – peamine viis on praegu kodulehe kaudu. Seal saab esitada
liikmetaotlusi. Liikmetaotlusi menetletakse kord nädalas – esmalt vaatab kodulehe kaudu laekunud
avaldused üle juhatus, positiivse otsuse korral edastatakse avaldus EAÜ av projektijuhile, kes võtab
avalduse tegijaga ühendust lepingu sõlmimiseks.

Avalduse saatmisega ei teki automaatselt liikmelisust. Liikmelisus tekib alles siis, kui taotleja on
EAÜ av projektijuhi poolt saadetud lepingud allkirjastanud. Paljudel on see viimane etapp
tegemata, kuigi juhatus on nad vastu võtnud.

Teine aspekt – seoses autori pärijatega. Autori varalised õigused on päritavad. Kahjuks ei ole
paljud autorid ja veel vähem nende pärijad sellest teadlikud. Ja liidul on päris raske leida kontakte
lahkunud liikmete omastega. Loodame, et teadlikkus tõuseb. Autori pärijad peavad õiguste
edasiseks teostamiseks sõlmima liiduga kliendilepingu, eeldusel, et pärand on jaotatud.

Veel üks aspekt, mis vajab selgitamis on see, mismoodi toimib senine koostöö EAAL ja EAÜ va-
hel.  Kuna väljamakseid saavad autorid EAÜ läest, siis paljudel jääb see segaseks, et mida teeb
EAAL ja mida EAÜ.

2003.aastal sõlmis toonane EAAL juhatus koostöölepingu Eesti Autorite Ühinguga ( EAÜ ), 
sisuliselt on see esindusõigus ja kokkuvõtlikult tähendab see seda, et EAAL volitas
teoste kasutusõiguste vahendamise, tasu kogumise ja autoritele väljamaksmise EAÜ-le. 

Seda, mismoodi kogutud tasud jaotatakse juba EAAL liikmete ja esindatavate välisautorite vahel,
need tasude jaotuse ettepanekud ja kavad koostab ja esitab EAAL-i juhatus üldkogule kinnitamiseks
ja edastab seejärel EAÜ AV projektijuhile. 

Selle tõttu on EAÜ kaudu kogutud ja väljamakstud tasud kajastatud EAÜ majandusaasta aru-
andes ega ole kajastatud EAAL majandusaasta aruandes.
 
Täpse ülevaate selle kohta kui palju litsentsitasusid 2021.aasta jooksul koguti, millised olid hal-
dustasud, milliseks kujuneb jaotusfond ja kui palju tehtud 2021.aasta jooksul väljamakseid autor-
itele – selle ülevaate teeb EAÜ av projektijuht Märt Truman. Ja see info on kirjas ka EAÜ
tegevusaruandes ja EAAL läbipaistvusaruandes ( LISA 3, LISA 4 )

EAAL-i tegevust juhib juhatus, mille liikmed valitakse kolmeks aastaks. 



29.06.2021 valiti EAAL-ile uus 7 liikmeline juhatus, kuhu kuuluvad: Liina Triškina-Vanhatalo
( juhatuse esimees ), Kaupo Kruusiauk, Eeva Mägi, Marianna Kaat, Hele-Riin Pihel, Mait Mäekivi
ja Ülo Pikkov. 

Järelevalvet EAAL-i tegevuse üle teostab revisjonikomisjon, mille liikmed valitakse kolmeks aas-
taks EAAL-i üldkoosoleku poolt. Kuni 2021.aasta 29.juuni üldkoosolekuni kuulus revisjonikomis-
joni Kerdi Kuusik-Oengo, nimetatud üldkogul valiti kolmeks aastaks uus revisjonikomisjon
kooseisus Martti Helde, Marta Pulk ja Kerdi Kuusik-Oengo.

Peamised tegevused perioodil juuli-detsember 2021:

Eelmise suve koosolekul jäi kõlama ühena suurematest ülesannetest juhatusele parandada
liikmekommunikatsiooni. Selleks loodi juhatuse meiliaadress eaal@eaal.ee ja koduleht
www.eaal.ee , kuhu on üles pandud peamine ja seadusega ettenähtud informatsioon kollektiivse es-
indamise organisatsiooni jaoks – põhikiri, struktuur, liikmed ja juhatuse liikmed, tasude jaotamise
printsiibid, üldkoosolekute materjalid. 

Autorite leidmiseks, kelle nimele on kahe viimase aasta jooksul kogunenud kompensatsioonilist
autoritasu aga kes pole EAAL liikmed, tehti uudislugu ERR kultuuriuudistes. Sellele järgnes oluline
aktiivsuse tõus liikmetatluste esitamisel. Samuti on kõik juhatuse liikmed isiklikult pöördunud mit-
mete autorite poole, kes pole seni olnud EAAL liikmed.  2022.aastal on plaanis saata kogu “mit-
teliikmete“ nimekirjale nimi.perekonnanimi@eesti.ee meil ja olles konsulteerinud andmekaitsespet-
sialistiga on plaanis avaldada see nimekiri ka EAAL kodulehel ja FB-s. 

Mitteliikmeid, kellele on kompensatsioonilist tasu kogunenud aastate 2019-2020 kohta ja mis on
suuremad kui 30.- eurot on seisuga 24.05.2022 475 nime. Keskmine nendele autoritele kogunenud
summa on 171,76€. Neid mitteliikmetest autoreid, kel on perioodi 2019-2020 kohta kogunenud
kompensatsioonilist autoritasu vähem kui 30.- eurot on 340 nime 

EAAL  juhatus osales 2021 aasta lõpus uue EAÜ av projektijuhi konkursi läbiviimisel, mille
tulemusena töötab nüüd EAÜ av projektijuhina Märt Truman, kellega meil on olnud väga hea ja
tõhus koostöö.

Perioodil juuli-detsember 2021 toimus 7 juhatuse koosolekut. Nendest 6 koosoleku protokollid on
arhiveeritud, vana ja uue juhatuse ühist nn üleminekukoosolekut ei protokollitud. Lisaks toimus
väga palju juhatuse väiksemas koosseisus kohtumisi.

Korraldati erakorraline üldkoosolek ( 14.12.2021 ), kus kinnitati jaotuskava
Eesti Audiovisuaalautorite Liidu osa kohta Tallinna Ringkonnakohtu 30.06.2020 otsusega haldusas-
jas nr 3-18-1490 välja mõistetud hüvitisest ja viivistest, summas 758 934 eurot ja 89 senti. Tallinna
Ringkonnakohus mõistis hüvitise välja aastate 2014 – 2018 eest (5 aastat). Nimetatud kohtuhüvitise
summad maksti autoritele välja enamasti 2022.aasta jaanuaris, v.a juhtudel, kus autorid ise aval-
dasid soovi tasu saamist ajatada. Näiteks loometoetuse saamise tõttu. Üldkogu toimumise hetkeks
on antud kohtuhüvitis valdavas osas autoritele välja makstud.

12.11.2021 lõppes kompromissiga järjekorras teine kohtutee riigi ning autorite, teose esitajate ja
fonogrammitootjate esindusorganisatsioonide vahel ajavahemikus 01.01.2019–31.03.2021 saamata
jäänud nn tühja kasseti tasu ehk erakopeerimise tasu hüvitamiseks. Kompromisskokkuleppe ko-
haselt maksis riik esindusorganisatisoonidele 2 850 000 eurot. Kokku läks jaotusesse 2 819 827,41
eurot ( menetluskulude mahaarvamise järgselt ), millest 53,04% läks audio ning 46,96% video
jaotusesse. EAAL osa video jaotusest on 44,06% ehk 587 243 eurot. Selle summa jaotuskava es-
itatakse kinnitatamiseks tänasele üldkogule.

mailto:eaal@eaal.ee
http://www.eaal.ee/


Alates 2021.aasta II kvartalist käivitus erakopeerimise tasu regulaarne seadmetepõhine kogumine.
Ülevaade sellest, kui palju raha kogunes, kui suured olid selle projekti halduskulud ( haldaja EAÜ )
ja kuidas kogutud summa jaotatati erinevate õigustatud kollektiivsete esindamise organisatsioonide
vahel, teeb Eeva Mägi. 

Tänaseks on lõppenud kompromisskokkuleppega kohtuvaidlus All Media-ga ( TV3, TV6 )
Kahjuhüvitis perioodil 2018-2021 eest av autoritele 63 454, 47 eurot. See summa läheb jaotusse sel
aastal vastavalt nende kanalite programmiaruandlusele. Samas sõlmiti leping ka 2022-2023 aasta
peale.

2022.aasta esimeses pooles laekus Soome av autorite esindusorganisatsiooni Kopiosto kaudu  raha
ERR programmi taasedastamise eest Soome kaabellevi võrgus aastatel 2002-2020. Summa 54 834,
02 eurot Ka see raha läheb vastavalt ERR selle perioodi programmiaruandusele jaotamisele ja lis-
andub õigustatud autoritele käesoleva aasta väljamaksetele.

Koostöös EAÜ-ga algatati protsess av autoritele elektroonilise andmebaasi ja kasutajaliidese
loomiseks, et av autoritel oleks kaasaegne võimalus oma teoste kasutamise ja autoritasude laeku-
mise/väljamaksmise kontrollimiseks. 2022.aasta algu esitasime EAAL ja EAÜ koos taotluse
Justiitsminiseeriumi, et saada mainitud rakenduse loomiseks tuge. Tuge saadi 25 000 eurot. Kus-
maal see projekt tänaseks on – sellest räägib koosoleku lõpupoole Märt Truman

2021.aasta lõpus ja 2022 aasta alguses oli EAAL-is üleminekuperiood raamatupidamisteenuse os-
utamise suhtes, 2022.aastal asus tööle uus raamatupidaja Kristi Teder, kelle koostatud on ka
2021. aasta majandusaruanne.

Pankadega konsulteerides sulges juhatus 2021.aastal üleöödeposiidi või hoiusekontod nii Swedpan-
gas kui Coop pangas, kuna nende tootlus oli sisuliselt olematu. Üldkogu toimuse ajaks on suletud
Coop pangas ka tavakonto ning järelejäänud kaks Swedpanga kontot on organiseeritud viisil, et ühel
on EAAL kui organisatsiooni haldamiseks vajalikud ressursid ( sinna laekub ka EAAL 1/5 EAÜ va-
hendustasu, kui põhiline tuluallikas) ja teisel kontol oleks nn ühisfondi rahad, ehk üldkogu otsuste
alusel ühisfondi suunatud summad, mida kasutatakse liikmete ühiste huvide eest seismiseks.

2021.aastal EAAL-il töölepinguga töötajaid ei olnud. Kokku nägi 2021 üldkogul kinnitatud eelarve
ette juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni tasudeks 37 275 eurot ( koos riigimaksudega ). See
summa oli päris suur seetõttu, et eelarve nägi ette lisatasud lahkuvale juhatusele.Lisaks maksti juba
uue juhatuse otsuse alusel preemiat summas 1000.- eurot neto EAÜ pikaajalisele audiovisuaalsete
teoste projektijuhile Mare Annsoole, kes läks 2021.aasta detsembris pensionile. 

Mis puutub töölepinguga töötajatesse, siis koosoleku toimumise ajaks on olukord natuke muutunud
ja EAAL juhatus on sõlminud tegevjuhi töölepingu Liina Trishkina-Vanhataloga alates 1.maist
2022. 

Endiselt EAAL ei oma kinnisvara ega aktsiaid ning varasid ei investeeri. 
EAAL ei ole käibemaksukohuslane.

Eesmärgid 2022.aastaks:

Liikmete jaoks vast kõige tähtsam on  meie töö elektroonilise andmebaasi ja kasutajaliidesega ning
selle käivitamine käesoleva aasta väljamaksete ajaks ( 2022.a sügis )



Oluline on jätkata osalemist Justiitsministeeriumi poolt juhitavas erakopeerimise tasu jaotuskomis-
joni töös seistes seal igal moel audiovisuaalautorite huvide eest. 

Ühisfondi kasutamise statuutide väljatöötamine. 2021.aastal toetati EAAL ühisfondist lisahonor-
ariga vaid üht autorit ( kogusummas 600 eurot neto ) ja seda juhatuse eelmise koosseisu otsuse
alusel. Teisel poolaastal lisahonorare, stipendiume ega toetusi välja ei makstud, kuna nende jaoks
puudub seni selge ja avalikult kommunikeeritud statuut. 

Kõikide jaotusvõtmete ( EAAL liikmete vaheliste )  ülevaatamine.

Jätkub töö nn mitteliikmete otsimisel.

EAAL esindamine rahvusvaheliste organisatsioonide töös nt European Audiovisual Observatory
konverentsil ja katuseorganisatsiooni SAA ( Socielty of Audiovisual Authors ) töös.

Osalemine EAÜ ja Viljandi Kultuuriakadeemia poolt alustatud projekti Intellektuaalse omandi ja
autoriõiguse alase teadlikkuse tõstmiseks, mille peamine rahastaja on EUIPO. Eesmärgiks on luua
strateegilised tööriistad - õppematerjalid nii gümnaasiumitele kui kutse ja kõrgkoolide looverialade
tudengitele ja õpetajatele. Meie poolt osaleb Eeva Mägi. 

Kõige suurem eesmärk on selgitada välja, kuidas peaks edasi toimima EAAL ja EAÜ koostöö.

Koostöölepe sõlmiti 2003.aastal. Alul oli lepinguid kasutajatega vähe ja seetõttu kogutud tasud
väikesed, ajapikku on lepinguid lisandunud ja tasud tõusnud. Ametlikult vormistati viimane lepingu
lisa 2007.aastal ja sealt võib välja lugeda, et sealt alates ei olnud EAAL enam EAÜ-le võlgu. Lepin-
gu järgi on EAAL juhatusel õigus ülevaatele kolmandate osapooltega sõlmitud lepingute kohta ( nii
av teoste kasutajad kui välismaised autoriorganisatsioonid ) Samuti peaks EAAL juhatusel olema
õigus küsida ülevaadet EAÜ vahendustasu kasutamise kohta. Autoriõiguse seadus sätestab selle, et
igal KEO liikmel on õigus teabele, kuidas vahendustasusid kasutatakse. EAAL juhatusel on kohus-
tus seda õigust vahendada. Paraku on just ülalnimetatud informatsiooni liikumises olnud juhatuse
hinnangul päris suri puudusi.

Esiteks -  ametlikku/kirjalikku/arhiveeritud aruandlust EAÜ ja EAAL-i vahel selle kohta, kuidas va-
hendustasu on kasutatud pole peetud mitmeid aastaid. St ülevaadet, mis suhtes on EAÜ saadav va-
hendustasu ja lepingujärgsetele tegevustele reaalselt kuluv raha, pole üksteisele edastatud. 2021.a
lõpus küsis EAAL juhatus seda kuluaruanned näha. Selgus, et 2021.aasta kohta on EAÜ-le tekkinud
vahendustasu jääk, summas 78 411 eurot. See summa on nüüd EAÜ kontol nn EAAL reservina.
Koostöölepingus on kirjas, et kaks organisatsiooni peavad koos otsustama, mida vahendustasu
jäägiga teha. Samasusugune informatsioon on meil olemas ka 2020 ja 2019 aaastate kohta ja laias
laastus on see nn jääk samas kategoorias.
Muidugi on küsimus ka selles, et kuidas on nendes kuluaruannetes arvutatud EAÜ üldkulusid av
projekti kuludeks, kas ja milliseid kulusid on jagatud ja kuidas. Ja selge on see, et EAÜ peaks ja
võiks midagi av projekti teenindamise pealt ka nö teenida, et ei jääks ainult tegemise rõõm. Aga ük-
stapuha kuidas EAÜ kulusid jagada on selge, et ilma jäägita ei ole toimetatud juba päris mitu aastat
ja EAÜ tulu ei saa olla sellises suurusjärgus. Kahjuks on varasematel aastatel see ülejääk läinud
EAÜ ühiskassasse, millest av autorid kasu pole saanud.

Teine probleem on lepingud kasutajatega. Juhatuse hinnanul pole kõik sõlmitud lepingud av au-
torite huvides. EAÜ on sõlminud selliseid lepinguid, kus ühes lepingus on koos kõik nende hal-
latavad õiguste liigid: muusika, av, kujutav kunst ja koreograafia. Sellistel puhul on av osa paljudel
juhtudel väiksem kui olla võiks.



Kolmas probleem on lepingud välisorganisatsioonidega. Pea kõik lepingud, mis EAAL-il on välis-
maiste AV KEOdega  ( va Prantsusmaa omaga ) võimaldavad neile makstavatest summadest kinni
pidada 10% eraldise “sotisaal- ja kultuurilisse fondi”, mille eesmärk on, nagu nimigi ütleb, valdkon-
na edendamine. Need summad on kinni peetud, kuid on läinud sinnasamasse EAÜ ühiskassasse.
Aastate 2019-2021 kohta kokku 88 520.- eurot. Juhatuse hinnangul peaks av organisatsioonidele
makstavatest summadest kinnipeetud rahad minema eelkõige av valdkonna edendamiseks.

Kokkuvõttes peame nüüd väga täpselt järgi mõtlema, kuidas jätkata. Mida teha EAÜ ühiskassasse
läinud summadega? Milline peaks olema EAÜ vahendustasu edaspidi?  Need “vanad jäägid” on
EAÜ-s tegelikult juba ära kasutatud. Nüüdseks on kulud osaliselt arusaadavatel põhjustel suuremad
ja seetõttu on EAÜ-l tõenäoliselt väike soov vahendustasu %-e alandada. Läbirääkimised käivad.

Milline roll peaks olema EAAL juhatusel edaspidi kolmandate osapooltega, eriti kasutajatega
sõlmitavate lepingute ülevaatamisel? Kas EAÜ on valmis meiega selleks vajalikku informatsiooni
jagama? Kuidas jätkata edaspidi EAAL ja EAÜ vahelise kuluaruandlusega? EAÜ hinnangul peaks
av autori jaoks olema piisav EAÜ läbipaistvusaruanne, kus av asjad on osaliselt eraldi kajastatud
( saadaval EAÜ veeblehel ww.eau.org – autorile - üldkogu materjalid ). 
EAAL juhatusel pole veel lõplikku hinnangut selle väite kohta. Juhatus plaanib tellida raamatupi-
damisliku ja juriidilise hinnangu meie koostööle EAÜ-ga. Kas mingist vastavast firmast või KEOde
üle riiklikku järelvalvet teostavalt Patendiametilt. Eksisteerib võimalus, et EAÜ ei soovi meiega
samas vormis koostööd jätkata. EAAL juhatuse jaoks on peamine eesmärk saavutada piisav läbi-
paistvus liikmete jaoks. Võimalik üleminek kas siis av autorite EAÜ-ga täielikuks ühinemiseks või
EAAL iseseisvumiseks on väga pikk protsess. Tuleb vaid loota, et kui seisab ees iseseisvumine, siis
ei minda lahku tüli õhkkonnas, vaid tehakse tõhusat koostööd.

Ettekande lõpus küsimusi ega kommentaare ei esitatud. 

3. Majandusaasta aruande 2021 kinnitamine - raamatupidaja Kristi Teder (LISA 1, LISA 2)
Kristi Teder tutvustab 2021. aasta aruannet ja selle koostamise aluseid. Aruanne on varasemalt 
saadetud kõigile EAAL liikmetele koos koosoleku kutsega.

Ettekande lõpus küsimusi ega kommentaare ei esitatud.

Koosoleku juhataja paneb majandusaasta aruande kinnitamiseks hääletusele:
Poolt: 43
Vastu: 0
Erapooletud: 0
3 osalejat ei hääleta. 

Majandusaasta aruanne on üldkogu poolt heaks kiidetud. Kinnitatud.

4. EAÜ tegevusaruanne: EAÜ AV projektijuht Märt Truman (LISA 3)
Märt Truman alustas tööd 2021. aasta lõpus ning täpsustas, et tema ettekandes on juttu tegevustest, 
mis on valdavalt tehtud enne tema tööleasumise aega. Materjalid on koosoleku kutsele lisatud.
Eelmisel aastal kehtis tasu kogumise leping 19 teenusepakkujaga, käesoleval aastal lisandus Apollo 
TV ja All Media (TV3, TV6, TV3 life) leping.
Kogusumma 2021 – 832 602,38 EUR (jagamiseks 2022 aastal)



EAÜ vahendustasu vastavalt kehtivale lepingule on 1/5.
Lisaks mainitud tulule lisanduvad muud tulud  - 53 574,98 EUR (GLA kaabli lepingust, 
autorihüvitusfondist ning välismaalt). 
Kokku 886 177,36 EUR (väike kasv võrreldes 2020. aastaga)
2021. aastal maksti Eesti autoritele välja 229 667,5 EUR ja välismaa autoritele 325 239,58 EUR.
Saldos (välja jagamata) on mitteliikmete raha, läbi töötamata repertuaariaruanded ning kaabellevi 
tasud välisriikidele. Saldos olevad summad, mida ei õnnestu 3 aasta jooksul jaotada, lähevad EAAL
liikmete vahel jagamisele. Kokku saldos hetkel 366 475,43 EUR.

Ettekande lõpus küsimusi ega kommentaare ei esitatud.

5. Läbipaistvusaruande 2021 kinnitamine: revisjonikomisjoni esindaja Kerdi Kuusik-Oengo 
(LISA 4, LISA 2)
Probleeme EAAL-i puhul rahadega opereerimisel ei tuvastatud. Komisjon soovitab tõstatada EAÜ 
vahendustasu küsimuse ning seetõttu tekkinud jäägi küsimuse. Soovitatakse teha üldine audit EAÜ 
ja EAAL lepinguliste suhete osas ning nende lepingute osas, mida EAÜ on koostanud EAAL nimel 
lepinguliste suhete sõlmimiseks.

Kommentaarid ettekande lõpus:
Liina Triškina-Vanhatalo: Koos revisjonikomisjoniga 2021. aasta lõpul põhjaliku 
läbipaistvusaruande, kus on kajastatud kõik aspektid, mida seadus meilt nõuab. Ka see dokument 
läheb kodulehele üles ja peab olema kõigile kättesaadav, sh järelvalveorganitele.
Kerdi Kuusik-Oengo täpsustus: Dokumendid on koostatud liikmete jaoks, et nende jaoks oleks kõik
selge.

Koosoleku juhataja paneb läbipaistvusaruande kinnitamiseks hääletusele:
Poolt: 42
Vastu: 0
Erapooletud: 1
3 osalejat ei hääleta.

Läbipaistvusaruanne on üldkogu poolt heaks kiidetud. Kinnitatud.

6. Erakopeerimise kohtuhüvitise 2015-2018 jaotuskava muutmise kinnitamine (LISA 5, LISA 
2).
14.12.2021 EAALi erakorralisel üldkogul kinnitati esimene jaotuskava, kus 10% summast peeti 
kinni EAALi vahendustasuna. Nüüd teeb juhatus uue ettepaneku, et ka see summa jagatakse 
autorite vahel ära. Jaotusvõti samasugune, kui ülejäänud ülalnimetatud kohtuhüvitise puhul 
( kinnitatud 14.12.2021 )

Küsimusi ega kommentaare ei esitatud.

Koosoleku juhataja paneb erakopeerimise kohtuhüvitise 2015-2018 jaotuskava muutmise 
kinnitamiseks hääletamisele:



Poolt: 42
Vastu: 0
Erapooletud: 0
4 osalejat ei hääleta.

Erakopeerimise kohtuhüvitise 2015-2018 jaotuskava muutmine on üldkogu poolt heaks kiidetud. 
Kinnitatud.

7. Erakopeerimise hüvitise 2019-2021 I kvartali jaotuskava kinnitamine (LISA 6, LISA 2).
EAAL sai hüvitisena 557 237 eurot. Juhatuse ettepanek on, et antud summa läheb täies mahus 
autorite vahel jagamisele.

Liina Triškina-Vanhatalo kommentaar: Jaotuskava on ette saadetud, põhimõte on sama, mis 
eelmisel jaotuskaval.  Iga EAAL liige saab summa vastavalt sellele, kui suure osa on moodustanud 
tema autoritasude protsent vastavate aastate autoritasude kogusummast.

Koosoleku juhataja paneb erakopeerimise hüvitise 2019-2021 I kvartali jaotuskava kinnitamiseks 
hääletusele:
Poolt: 43
Vastu: 0
Erapooletud: 0
3 osalejat ei hääleta.

Erakopeerimise hüvitise 2019-2021 I kvartali jaotuskava on üldkogu poolt heaks kiidetud. Kinni-
tatud.

8. Erakopeerimise tasu 2021 II-IV kvartali jaotuskava kinnitamine (LISA 7, LISA 2).
Alates 2021 II kvartalist kogutakse erakopeerimise hüvitist vastavalt uuendatud seadusele ja 
seadmete põhiselt. EAALi osa perioodil II-IV kvartal 2021 on 245 201,33 eurot. Juhatus teeb 
ettepaneku suunata 10% sellest summast EAAL ühisfondi. Ühisfondi kasutatakse EAAL liikmete 
põhikirjaliste õiguste eest seismiseks. Ülejäänud summa jaotatakse autorite, liikmete ja välisautorite
vahel. Vastav info on EAALi liikmetele varasemalt saadetud.

Kommentaare ja küsimusi ei esitatud.

Koosoleku juhataja paneb erakopeerimise tasu 2021 II-IV kvartali jaotuskava kinnitamiseks 
hääletusele:
Poolt: 44
Vastu: 0
Erapooletud: 0
2 osalejat ei hääleta.

Erakopeerimise tasu 2021 II-IV kvartali jaotuskava on üldkogu poolt heaks kiidetud. Kinnitatud.



9. Paus 10 minutit.

10. EAAL eelarve 2022 kinnitamine (LISA 8, LISA 2).
Eelarvekava on saadetud varasemalt EAAL liikmetele koos koosoleku kutsega. Peamine tulu on 
EAAL osa EAÜ vahendustasust ( 1/5 ) Lisaks kasutatakse varasematel aastatel kogunenud tulemit.

Meelis Muhu: kas üldkoosoleku tehniline korralduslik tugi on 900 eurot?
Liina Triškina-Vanhatalo: selle kulu alla kuuluvad inimeste tasud ja antud juhul ka ruumi rent. 
Meelis Muhu: kas lisaks 2000 eurole kontorikulule ei ole liiga lahkesti kulusid arvutatud?
Liina Triškina-Vanhatalo: oleme nimetanud selle summa ruumide rendiks, aga osa sellest on tugi 
Kinoliidule. Eelmise aasta majandusaasta aruandest selgus, et erakorralise koosoleku korraldamise 
kulu oli üle 600 euro. Oleme kavandanud siia väikese varu, sest veel ei tea, kas tekib vajadus ka sel 
aastal korraldada erakorraline üldkogu. Hübriidkoosoleku korraldamine on juhatuse jaoks suur 
ettevõtmine, ilma tehnilise toeta me sellega hakkama ei saaks. See on tänapäeva reaalsus, kui me 
tahame, et inimesed saaksid koosolekul efektiivselt osaleda, peame sellega arvestama.

Koosoleku juhataja paneb EAALi 2022. aasta eelarve kinnitamiseks hääletusele:
Poolt: 41
Vastu: 0
Erapooletud: 0
4 osalejat ei hääleta, mh ei kasutata sellega 1 volitust (kokku 5 häält).

EAALi 2022. aasta eelarve on üldkogu poolt heaks kiidetud. Kinnitatud.

11. 2022. aasta EAÜ vahendustasu protsentide kinnitamine (LISA 2).
Eesti Audiovisuaalautorite Liidu üldkogule kinnitamiseks esitatud vahendustasu protsendid:
VOD ja tele - 25% 
Kaabel ja järelvaatamine - 12,5% 
Välislaekumised - 2,5% 
Erakopeerimise tasu - 10% 
EAAL juhatusel on õigus läbi rääkida üldkogul kehtestatud maksimummääradest madalamaid 
vahendustasu protsente.

Liina Triškina-Vanhatalo: hetkel ei ole võimalik paremaid ettepanekuid teha, peame jätkama selleks
läbirääkimisi EAÜga.
Meelis Muhu: kust tuleb vahendusmäär 25%?
Liina Triškina-Vanhatalo: vahendustasude ülemmäärad kinnitatakse üldkoosolekul, kord aastas. 
Eelmine aasta kinnitasime samasugused protsendid, ja nii viimased vähemalt 15 aastat. Nende 
algpäritolu enam ei tea.
Meelis Muhu: saan aru, et EAÜ dikteerib seda protsenti?
Liina Triškina-Vanhatalo: nii ja naa, me tahame seda alla kaubelda, aga mitte läbipaistvuse arvelt. 
Me ei saa kinnitada täna madalamat määra, kui me ei tea, kas teine pool tuleb meile vastu või ei. 



Meelis Muhu: juhatuse positsioon on täna liiga paindlik, tuleks võtta kohustus see protsent alla 
rääkida.
Liina Triškina-Vanhatalo: soovime muuta selle protsendi võimalikult väikseks, aga säilitades 
läbipaistvuse. Oleme selle läbipaistvuse tagamise jaoks väga palju tööd teinud. 
Kaupo Kruusiauk: küsimus on olnud selles, et läbipaistvus on väga kehv olnud. Meie juhatuse töö 
on suunatud sellele, et see läbipaistvus suureneks ja EAÜ esitaks kulueelarve. Meil peab olema 
võimalus oma lepingulised positsioonid varem välja öelda, eriti väga suurte ja oluliste kasutjatega 
lepingute puhul. Kui me jätaks iseseisvalt, siis kulubaasi osas me ei võidaks. 
Eeva Mägi: varasemalt on eelmine juhatus jätnud tegemata kulude läbivaatamise ja pole seda raha 
küsitud. Ka edaspidi tegeleme sellega, et võimalikku ülejääki tagasi küsida. 
Kaupo Kruusiauk: kulubaas on vildakalt arvestatud, kui 70 tuhat jääb üle, eriti arvestades autoritele 
välja makstud tasusid. Need summad võiksid mõjutada väljamakseid kõigile autoritele.
Meelis Muhu: kas juhatusel on kogemus teiste samasuguste liitudega? Kuidas neil läheb?
Liina Triškina-Vanhatalo: samasugust  varianti Eesti KEOde maastikul ei ole. 
Kaupo Kruusiauk: liikmetele mõtlemiseks, kui EAAL üksi jätkaks, oleks alul väga keeruline meile 
kogu seda süsteemi hallata ja see samm nõuab väga põhjalikku kalkuleerimist.

Koosoleku juhataja paneb EAÜ vahendustasu protsentide kinnitamiseks hääletusele:
Poolt: 34
Vastu: 0
Erapooletud: 0
8 osalejat ei hääleta, mh ei kasutata sellega 4 volitust (kokku 12 häält).
2022. aasta EAÜ vahendustasude protsendid on üldkogu poolt heaks kiidetud. Kinnitatud.

12. Juhatusele volituse andmine juhatuse liikmetega lepingute sõlmimiseks (lisa 2)
EAALi põhikirjast tuleneb kohustus, et kui juhatus soovib juhatuse liikmega lepingut sõlmida, on 
vaja üldkoosoleku volitust. EAALi juhatus soovib üldkogult volitust, et sõlmida tööleping Liina 
Triškina-Vanhataloga ja et sõlmida juhatuse liikme Kaupo Kruusiaugu firmaga Flo Film OÜ 
võlaõiguslik leping EAALi kodulehe loomise projektijuhtimise ja haldamise teenuse eest. 

Küsimusi ja kommentaare ei olnud.

Koosoleku juhataja paneb juhatusele volituse andmise juhatuse liikmetega lepingute sõlmimise 
hääletusele:
Poolt: 23
Vastu: 0
Erapooletud: 2
Liina Triškina-Vanhatalo (2 volitust) ja Kaupo Kruusiauk (2 volitust) ei hääleta selles küsimuses.
10 osalejat ei hääleta, mh ei kasutata sellega 5 volitust (kokku 15 häält).

Juhatusele volituse andmine juhatuse liikmetega lepingute sõlmimiseks on üldkogu poolt heaks ki-
idetud. Kinnitatud.



13. Kasutajaliidese tutvustus: Märt Truman
Märt Truman tutvustas kasutajaliidese disaini ja selgitas selle toimimise põhimõtet. Varasemalt käis
kogu autorite tulude arvestus käsitsi. Käib töö selle nimel, et jaotus oleks automaatne. 
Kasutajavaates tekib autorile ülevaade, millised maksjad on milliste teoste eest talle tasu maksnud 
ning kui palju ta oma rolli eest teenis iga teose puhul. Samasugust vaadet hakkab nägema ka pärija. 
Töö valmimistähtaeg hetkel on planeeritud 1. september. 

Küsimusi ja kommentaare ei esitatud.

14. Ühisfondi kasutamise ettepanekud juhatuselt ja koosolekul osalejatelt.
Ühisfondi kasutamine tekitas ka eelmisel korralisel üldkogul palju küsimusi, seda selle tõttu, et 
mingit üldkogu poolt kinnitatud statuuti, mida selle ühsfondi rahaga teha, pole tehtud. Juhatuse 
tasandil on seda arutatud mitmet pidi - kas anda välja lisahonorare, kas kuulutada välja 
stipendiumite voor või siiski võtta suunaks, et eelistatud on sellised tegevused, millest võiksid kasu 
saada kõik EAALi liikmed (nt autorialase teadlikku tõstmiseks mõeldud koolitused, projektid, 
voldikud). Lisaks oleks variant näiteks toetada rahaliste auhindade väljaandmist EFTA-l. Kui 
vaatame seda, mida teevad teised kollektiivse esindamise organisatsioonid nende oma ühisfondi 
rahadega, siis näiteks valdkonda propageerivate ürituste toetamine on kindlasti üks, nt Eesti 
Muusikaauhinnad jms. 
Juhatuse ettepanek on, et ühisfondist toetatakse esmalt valdkonda laiemalt propageerivaid 
ettevõtmisi või just ühishuve edendavaid ettevõtmisi, esialgu vähemalt mitte välja anda 
stipendiume. 

Meelis Muhu: arvestades seda, et meie koosolek on kestnud juba kolm tundi, siis see teema 
avamine üldkoosoleku raames ei ole minu meelest asjakohane, kuna see pole üldkoosoleku 
pädevus. Ettepanek teha kaks korda aastas liidu infopäev, kus selliseid asju arutatakse. Meil võib 
minna siin sellisteks ideede põrgatamisteks, mis ei pruugi lõpuni ära settida, kulutame lihtsalt oma 
praegust aega. 
Mare Raidma: mulle tundub samuti, et see asi vajab veidi järele mõtlemist. Hea on, kui inimesed 
teevad oma ettepanekud, need siis kokku koguda ja koos korraga kõigile otsa vaadata ning pärast 
teemaga pisut hiljem edasi minna.
Liina Triškina-Vanhatalo: see tundub väga mõistlik mõte. Kõigile on teada juhatuse e-maili aadress 
eaal@eaal.ee, kuhu võib ettepanekuid saata. Ka infopäevade korraldamise mõte on hea, sest üks 
kord aastas üldkoosolekust jääb väheks. Ka EAALi Facebooki võib kirjutada ettepanekuid 
ühisfondi kasutamise kohta.
Mihkel Ulk: toetada kõigile kasulikke ettevõtmisi.
Vaiko Edur: Nõus Meelisega.

15. Vaba mikrofon
Meelis Muhu: see mõte, et kaks korda aastas oleks juhatuse infotunnid või -päevad, see lahendaks 
palju muresid ja arusaamisi kuidas see organisatsioon üldse toimib. Ma teen ettepaneku, et oleks 
kaks korda aastas infotund - esimene võiks olla sügisel (septembris või oktoobris) ja teine kevadel 
(märtsis või aprillis), siis saaks ülevaate kõigist läbirääkimistest, ideedest. Lisaks kas oleks variant,  



toimunud juhatuse koosolekute protokolle lugeda, et jääks mingisugune selgem jälg maha, mida 
juhatus praegu on teinud.
Liina Triškina-Vanhatalo: juhatuse koosolekute protokollid on kirjalikult olemas. Kuna kodulehel 
pole hetkel võimalust, et sinna kasutajana sisse logida, siis päris avalikult üles neid protokolle panna
ei saa. Kui on soovi protokolle lugeda või nendega tutvuda, siis kirjutada juhatusele ning me 
organiseerime need.
Kaupo Kruusiauk: on plaan ka korraldada tulevikus ilmselt seminare liidu liikmetele juriidilise 
nõustamise autorilepingute osas, võib-olla ühendada infotundidega.
Rando Pettai: infotund kaks korda aastas hea mõte.
Mihkel Ulk: Suurepärane töö juhatuselt ja väga eeskujulikult korraldatud üldkoosolek. Aitäh!

16. Üldkogu kuulutatakse lõppenuks
Protokollis Üldkogu juhataja
Hele-Riin Pihel Liina Triškina-Vanhatalo
(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)

Tallinnas, 14. juunil 2022


