Eesti Kodukaunistamise Ühenduse üldkoosoleku protokoll
Tallinnas, Weizenbergi 30
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Algus: kell 11.00
Lõpp: kell 14.05
Osales: 53 EKKÜ liiget, neist 29 volitusega
(külalisena oli kutsutud Väino Tõemets Rahandusministeeriumist)
Koosoleku juhataja: L. Filippov
Protokollija: S. Turta
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Päevakord:
Haldusreformi kulg ning liikumine „kodu kauniks“ peale haldusreformi. Sõnavõtuga
esineb Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja hr Väino Tõemets.
Üldkoosoleku juhataja valimised. A. Kittask
Häältelugemiskomisjoni valimised. A. Kittask
EKKÜ juhatuse aruanne 14.10.2014-14.10.2016. Ettekanne A. Altmäe
EKKÜ 2016 riigi eelarve kulude ümber jaotamine. A. Altmäe
EKKÜ esimehe valimised. Koosoleku juhataja
EKKÜ juhatuse liikmete valimised. Koosoleku juhataja
EKKÜ volinike kogu liikmete valimised. Koosoleku juhataja
Muud koosoleku käigus tekkinud küsimuste arutelu. Koosoleku juhataja

1. Haldusreformi kulg ning liikumine „kodu kauniks“ peale haldusreformi. Ettekanne
Väino Tõemets.
V. Tõemets: Teame ju kõik, mis riigis toimub, elanikkond on vähenenud, on toimunud
linnastumine.
Haldusreformi eesmärkide kaardistamiseks oleme loonud eesmärgipuu.
01.07.2018. a jõustub maavalitsuste reorganiseerimine, maavalitsused likvideeritakse, kuid
põhiolemus jääb samaks. Tööülesanded jäävad kõik samaks, mis tulevad juurde, need
tasustatakse.
On moodustatud piirkondlikud komisjonid, kes annavad nõu.
Haldusreform võib mõjutada ka EKKÜ tööd.
Iga maakonda tulevad nüüd omavalitsusliidud vastavalt vajadusele, mitte kõik ühte moodi.
Jaanuaris 2017 teeb Rahandusministeerium Valitsusele ettepaneku.
Maakondade omavalitsusliitudele eraldatakse rahalised vahendid.
A. Kittask: Kas oleks võimalik siduda omavalitsus EKKÜ kodukaunistamisega?
V. Tõemets: Kui paneme kirja, et maakondade omavalitsusliitude ülesandena jätkata
kodukaunistamise tegevusega.
A. Kittask: Kui EKKÜ esimees käib presidendi vastuvõtul ära, siis võime ettepaneku esitada.
V. Tõemets: Me toetame teid, kui olete nii otsustanud.
A. Altmäe: Me olemegi ka maakondade omavalitsusliitude kaudu koostööd arendanud, see oleks
ka meie arvates õige lähenemine.
M. Veia: Meil on omavalitsusliitude ja EKKÜ vahel sõlmitud lepingud.
A. Kittask: Kellele antakse tulevikus maakondlikud arengurahad (MAAKAR)?
V. Tõemets: Need eraldatakse tulevikus maakondlikele omavalitsusliitudele.
M. Välja: Kuidas on lood regionaalarenguprogrammidega?
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V. Tõemets: Jään vastuse võlgu, kindlalt ei tea.
A. Altmäe: Mis saab linnadega?
V. Tõemets: Linnade staatus ei muutu, linnad jäävad samaks.
V. Haamer: 1950. a olen ma üle elanud maakondade likvideerimise.
V.Tõemets: Maakondi ei likvideerita ära, lihtsalt üks asutus likvideeritakse, tekivad
omavalitsusliidud vastavalt vajadusele.
Otsustati: Võtta Väino Tõemetsa informatsioon teadmiseks.
2. Üldkoosoleku juhataja valimised. A. Kittask
A. Kittask: Juhatuse nimel teen ettepaneku kinnitada üldkoosoleku juhatajaks
Leo Filippov.
Avaliku hääletamise tulemus:
Poolt: 52,
Vastu: 0,
Erapooletuid: 1.
Otsustati: Hääletamise tulemusena kinnitati koosoleku juhatajaks Leo Filippov.
L.Filippov: Tänan usalduse eest!
3. Häältelugemiskomisjoni valimine.
A.Kittask: Teen ettepaneku moodustada häältelugemiskomisjon kolme liikmeline: esimees
Sulev Vahtra, liikmed Sirje Turta ja Aime Meltsas.
Teen ettepaneku usaldada koosoleku protokollimine, vastavalt EKKÜ Juhatuse liikmete,
esimehe ja sekretäri ametijuhenditele, Sirje Turtale.
Avaliku hääletamise tulemus:
Poolt: 53,
Vastu: 0,
Erapooletuid: 0.
Otsustati: Kinnitada häältelugemiskomisjon koosseisus Sulev Vahtra (esimees), Sirje Turta
ja Aime Meltsas.
L.Filippov: Kuna taotlusi päevakorra muutmiseks ette nähtud tähtajaks ei ole saabunud ja
küsimusi ei ole laekunud, siis teen ettepaneku eelnevalt e-postiga saadetud päevakord
kinnitada.
Avaliku hääletamise tulemus:
Poolt: 53,
Vastu: 0,
Erapooletuid: 0.
Otsustati: Kinnitada eelnevalt saadetud päevakord.
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4. EKKÜ juhatuse aruanne 14.10.2014-14.10.2016. Ettekanne A. Altmäe
5. EKKÜ 2016 riigi eelarve kulude ümber jaotamine. A. Altmäe
A. Altmäe: Kuna ettekanne on juba eelnevalt kõikidele EKKÜ liikmetele elektroonselt laiali
saadetud, siis kannan ette olulisemad punktid.
EKKÜ pangaväljavõte on välja trükitud ja kõikidele koosolekust osavõtjatele antud
tutvumiseks.
Pidevalt oleme kodulehte korrastanud.
2016. aasta albumit on tänase päeva seisuga müüdud 999 eksemplari, 160 eksemplari on
saadetud hulgimüüki. Müügiks on veel 40 albumit, kui need ka müüdud saame, oleme
eelarvega püstitatud ülesande täitnud.
Kevadel kerkis meil üles küsimus, miks juhatus saab töötasu.
Ma vastan, et olen juba aastaid tagasi omavahendite eelarve koostamisel lähtunud
põhimõttest, et albumite müügitulust finantseeritakse piirkondade esindajatele tasuta
õppereisi, mida tuleb käsitleda kui personaalset tulu. Juhatus teeb sponsoritega päevast päeva
tööd ning see tulu on arvestatud juhatuse liikmete töötasudeks ja transpordi kuludeks.
Nii näiteks 2016. aasta albumite müügiga toetasime Leedu õppereisi.
2016. aasta riigieelarves saavutasime ülisoodsad lepingud nii Raamatutrükikojaga kui ka
Antalisega (korduskasutuspaberi tootja) seoses albumi väljaandmisega.
Töö sponsoritega on olnud tulemuslik, saime tagasi sponsori Väätsa Prügila ja uue sponsori
Lõuna-Eesti Hooldekeskuse näol.
Esmakordselt sai 2016. aasta albumis ära märgitud linnade ja maakondade
hindamiskomisjonide liikmed ka nimeliselt, kes tegelesid selle tööga.
Kuratooriumis on nüüd kirjas 9 liiget, kas nendest piisab? Kohe tekib ka küsimus, kui palju
on palju? Kuratoorium peaks kord aastas kohtuma VP-ga.
Kas jätkata konkursiga energiasäästlik kodu ja tark kodu?
Planeerime koostööd Eesti Vabariik 100 komisjoniga.
Meil on läbirääkimised pooleli 4-poolse lepingu osas, kuhu on kaasatud Bauhof, Mustamäe
Saksa Gümnaasium, EKKÜ ja Eesti Vabariik 100 komisjon.
Uuel valitaval juhatusel tuleb edasi tegutseda laoseisu parandamisega ning akumuleerunud
rahaliste vahendite kasutamisse võtmisega. Räägitud on raamatupidamisega ja Ülle Näksiga
(revisjoni komisjoni esimehega), et kavandada õiguslikult pädev lahendus.
Meil on 2 eelarvet, riigi eelarve ja omavahendite eelarve.
Riigi eelarves saavutasime kokkuhoiu albumite tootmises (Tallinna Raamatutrükikoda esitas
minimaalse arve ja korduskasutuspaberi tootja Antalis vähendas paberi maksumust 42%) ja
palkade arvestuses. Eesmärk on riigi eelarve kulud täita 100%. Selleks on otstarbekas
vähendada omavahendite kulusid ja need kanda üle riigi eelarvesse.
Omavahendite eelarves saavutasime töötasudes kokkuhoiu 1800 €. Selle summa esitasime
Rahandusministeeriumile seoses lipukultuuri lepinguga (vt lisa slaidid).
Minu ettepanek valitavale juhatusele:
1. Esitada Vabariigi Presidendile ja kuratooriumile:
1.1. Konkursi Eesti kaunis kodu arengulised suunad (proportsioonid).
1.2. Konkursi Eesti kaunis energiasäästlik kodu jätkamise vajalikkus (proportsioonid).
1.3. Konkursi Tark kodu järk järguline areng, kuidas ja kui palju.
1.4. Planeerida kuratooriumi iga-aastane kohtumine VP-ga, kus juhatus annab aru
toetajatele-kuratooriumi liikmetele eelarve kulutustest ning arutatakse võimalikke arengulisi
stsenaariume.
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2. Valmistuda EKKÜ haldusstruktuuri ja põhikirja muutuseks vastavuses riigi
halduskorraldusega.
3. Arendada koostööd Bauhof Grupiga elanikkonna kaasamiseks mõtteviisi „tark kodu on ilus
kodu“ arendamisel.
4. Arendada koostööd Eesti 100 komisjoniga ning Bauhof Grupiga üldhariduskoolide
kinnistute kujundamiseks rahvusvaheliselt tunnustatud standardite järgi (tõhus haljastus,
rohefaktor jm)
5. Juhatusel jätkata aastatel kuni 2010 tekkinud kannete õigsuse kontrolli ning viia laoseisud
miinimumini.
6. Vajalik on jätkata akumuleerunud rahaliste vahendite kasutamise süsteemi loomisega.
Otsuse projekt:
1. Juhatuse tegevus aastatel 14.10.2014-14.10.2016 hinnatakse ...
2. Riigi eelarve 2016 tulud kasutada ära 100%.
3. Maksta välja preemiad Marika Saksale, Anu Sügisele ja Ene Pajulale, igaühele summas
210 € tööandja kuluna.
4. Valitavatele juhatuse liikmetele maksta kahe kuu töötasu (eelarve aasta lõpuni) tööandja
kuluna 1608,82 €.
5. 2016. aasta riigi eelarve EKKÜ väljaande kulude kokkuhoid 1762 € ning juhatuse liikmete
kulude kokkuhoid 250 €, kokku 2012 € kasutada alljärgnevalt:
5.1. Täiendava transpordi kuluna (M. Saks, K. Baumeister ja A. Kittask auto kasutamise
hüvitised summas 600 €).
5.2. Juhatuse liikmete omavahendite eelarves ettenähtud transpordi kulud näidatakse riigi
eelarve kuluna summas 1412 €. Sama summa võrra vähendatakse omavahendite eelarve
kulusid.
6. Juhatust volitatakse:
6.1. Sõlmima lepinguid Tõhusa haljastuse põhimõtete realiseerimiseks võimalike tellijatega.
6.2. Sõlmima töövõtulepinguid
lepinguliste tööde teostajatega organisatsiooniväliste
asjatundjatega ja juhatuse liikmetega.
6.3. Arvestama lepinguliste tööde teostamisel tulu jagunemise proportsioonid alljärgnevalt:
- 15-20% tulust EKKÜ identiteedi kasutamise eest
- 85-80% tulust töötasudeks.
L. Filippov: Tänan põhjaliku ja sisuka ettekande eest. Kas on küsimusi?
Arutelu küsimused ja vastused:
K. Jupits: Milline on konkreetselt lepinguliste tööde tulu?
A. Altmäe: Näiteks tulu 80 % töötegijale ja 20 % EKKÜ-le.
K. Jupits: Kuna eelnevalt räägitud leping on 4-poolne, kas sealt tuleb ka meile tulu?
A. Altmäe: Jah, me oleme teostajad ning EKKÜ-le jääb 15-20% lepingulisest summast.
K. Kupper: Millised tegevused on abikõlbulikud?
A. Altmäe: VPK-ga sõlmitud lepingus on abikõlblikud kulud EKKÜ põhikirjast tulenevate
tegevuste täitmine, mis täpsustatakse eelarvega ja milles nähakse ette albumi trükkimisega
seotud kulud ja juhatuse töötasud ning muud kulud, mid on vajalikud organisatsiooni
toimimiseks, näiteks transpordi kulud.
M. Välja: Kas see on kõik, mida me teha võime?
K. Kupper: Kas piirkonnad võivad seda kulutada?
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A. Altmäe: Jah, võivad, kui me nii otsustame
L. Filippov: Arvi, palun räägi tööst sponsoritega.
A. Altmäe: See on väga ebameeldiv töö, ääretult alandav on nö raha kerjata.
L. Filippov: Kas kuratooriumi koosseis on lukku löödud?
A. Altmäe: Ei ole veel.
K. Kupper: Sponsorluse teema juurde tulles, miks on just Bauhofiga koostöö, istikud on ju
sisse ostetud. Kas kohalike puukoole ei ole võimalik kaasata?
A.Altmäe: Bauhof soovib end reklaamida EKKÜ abil ning tema ka rahastab Mustamäe Saksa
Gümnaasiumi haljastuse, sest koolil puuduvad selleks vastavad vahendid.
L. Filippov: Kui on võimalik, siis kaasaks kodumaiseid puukoole, kuid sponsoriks ei saa
neid sundida.
A. Altmäe: Jah, olen püüdnud kontakteeruda kodumaiste puukoolidega, aga kahjuks ei ole
see veel tulemusi andnud.
A. Sügis: Kui projekt valmib, siis tuleb ka Tallinna linnaga kooskõlastada.
K. Zimmer: Meie põhitöö on kaunid kodud ja nende propageerimine. Inimesed on nii
tagasihoidlikud. Kuidas neid inimesi küll innustada ja julgustada?
A. Altmäe: Kui kohtun VP-ga tõstatan küsimuse EKKÜ finantseerimisest. Meie eelarvet ei
ole peale majandussurutist taastatud (eelarvet vähendati ligi kaks korda). Selle suurus peaks
olema 34 000 €, siis piisaks ka komisjonide töö tasustamiseks. Teiseks eesmärgiks on tõhusa
haljastusega jalg ukse vahele saada ning need tulud appi võtta töötavate komisjonide
tasustamiseks. Peale Saksa Gümnaasiumi on läbirääkimised pooleli Viimsi
riigigümnaasiumiga, mida ehitatakse ning seal on haljastus tegemata.
K. Zimmer: Albumis 2016 oli esimest korda kenasti kirjas hindamiskomisjonide liikmed, kes
teevad tasuta tööd. Kas neil on ka motivatsiooni jätkata?
A. Kittask: Valgamaal on kõiki omavalitsuste kodukaunistamise koordinaatoreid ja ka
hindamiskomisjoni liikmeid motiveeritud EKKÜ tänukirjadega. Seda võiks ju teha ka teised
piirkonnad, kuid selleks on aga vaja et juhatusele esitatakse vastavad ettepanekud. Teen
ettepaneku, kui juhatus hakkab uut eelarvet ja tegevuskava kokku panema, palun tehke
omapoolsed ettepanekud, selleks on aega 2 kuud mõelda.
V. Haamer: Kindlasti tasub lepingutega tegeleda. Arvan, et kuratoorium ei peaks olema suur.
Mõiste tark kodu tuleks tükkideks lahti võtta, mis on selle sisu ja seda tuleb täiendada.
J. Muru: Mind isiklikult tark kodu häirib. Mis on tark kodu, tuleb ära põhjendada.
V. Haamer: Jah, tark kodu on uus termin. Kas tark on ikkagi õige termin?
J. Muru: Tasuta tööd komisjoni liikmete poolt suures vallas ei tehta, midagi ei tehta tasuta.
L. Filippov: Nii väikeste asjadega seal lihtsalt ei tegeleta, nii palju on muud tööd.
A. Jakunin: 2 aastat võivad nüüd tühjad olla.
A. Kittask: Ei saa olla, järgmisel aastal on kõik veel sama, nagu eelnevatel aastatel.
A. Jakunin: Oht on olemas.
A. Kittask: Oht on alati olemas.
A. Altmäe: Vastuseks Kaire küsimusele, kuidas motiveerida komisjonide liikmeid, siis riigi
eelarve vahendite jagamine komisjonide liikmete vahel on tulemus igale ühele alla 10 €. Kõik
on nõus sellega, et sellel ei ole mõtet.
L. Filippov: Teen ettepaneku aruande osas anda hinnang, kas kiidame aruande heaks koos
parandustega.
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Avaliku hääletamise tulemus:
Poolt: 52,
Vastu: 0,
Erapooletuid: 1 (M.Saks).
Otsustati: Kinnitada otsuse projekt tervikuna alljärgnevate parandustega:
Sõnastatakse järgnevalt: Juhatust volitatakse p 6.3. Arvestama lepinguliste tööde teostamisel
tulu jagunemise proportsioonid alljärgnevalt:
- 20% tulust EKKÜ identiteedi kasutamise eest,
- 80% tulust töötasudeks.
6. EKKÜ esimehe valimised. Koosoleku juhataja
L. Filippov: Kas on eelnevalt laekunud avaldusi või ettepanekuid EKKÜ esimehe kohale?
S. Turta: Ei ole.
V. Haamer: Kui keegi tunneb, et ta teeb paremini, kui Arvi on seda tööd siiani teinud, siis
palun andke märku. Arvi on seda tööd siiani teinud väga korrektselt ja minu ettepanek on
esitada esimehe kohale Arvi Altmäe.
L. Filippov: Kas on veel ettepanekuid esimehe kohale?
Kandidaate esimehe kohale ei esitatud.
A. Altmäe: Mul on esimehe kohale kandideerimiseks omad tingimused, olen nõus esimeheks
kandideerima kuid vajan töötasu ja transpordivahendi kasutamise hüvitist, vastasel juhul
tuleb mul peale maksta ja sellega ei saa nõustuda. Mul on oma arhitektuuribüroo, ma kaotan
tuhat kuni paar tuhat eurot kuus, sest kodukaunistamisele kulutatud aeg ei võimalda täies
mahus arhitektuurse projekteerimisega tegeleda.
Kuna 2016. aasta eelarve kinnitamisel märtsis oli probleemiks juhatuse liikmete töötasu, siis
lootsin, et probleemi tõstatanud Anu või Kaire ise avaldavad soovi EKKÜ esimeheks
kandideerida ja seda siis ilma töötasuta.
V. Haamer: Küsimus on palgas.
A. Altmäe: Juhatus peab olema palgaline.
L. Filippov: Asi on põhimõttes, kas me aktsepteerime juhatuse palgad.
A. Kittask: Arvi saab töötasuks kokku 300 €.
L. Filippov: Kas see rahuldab?
A. Altmäe: Jah see rahuldab, kui rahastus on 2016. aasta tasemel.
L. Filippov: Hääletame, kes on nõus, et esimees ja juhatuse liikmed saavad töötasu.
Avaliku hääletamise tulemus:
Poolt: 46,
Vastu: 0,
Erapooletuid: 7.
L. Filippov: Palun asume hääletama, kes soovib Arvi Altmäed EKKÜ juhatuse esimeheks,
paneb tema nime hääletussedelile kirja.
Häältelugemiskomisjon viib läbi salajase hääletamise.
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Häältelugemiskomisjon loeb ette salajase hääletamise tulemused: hääleõiguslikke liikmeid
53, välja jagati hääletussedeleid 53, häältelugemiskomisjonile laekus 53 sedelit.
Salajase hääletamise tulemus:
Poolt: 43,
Vastu: 9,
Erapooletuid: 1.
Otsustati: Kinnitada häältelugemiskomisjoni protokoll ja nimetada EKKÜ juhatuse
esimeheks Arvi Altmäe.
7. EKKÜ juhatuse liikmete valimised. Koosoleku juhataja
A. Altmäe: Teen ettepaneku, et juhatus oleks 3-liikmeline, Aare Kittask jätkaks ning uus liige
oleks Meeli Veia.
A. Kittask: Olin siiani seda meelt, et ei kandideeri enam juhatuse liikmeks, kuid kuna nii Arvi
ja Erki seda palusid, siis olen nõus kandideerima nn üleminekuperioodi ajaks.
A. Sügis: Kristel Jupits võiks ka juhatusse kuuluda.
A. Jakunin: Aga Kristiina Baumeister?
A. Altmäe: Kristiina Baumeister esitas juhatusest välja astumise avalduse ja ei ole esitanud ka
uut vastavat taotlust, et sooviks kandideerida. Olen temaga suhelnud ja ta teatas, et viibib
välismaal.
L.Filippov: Palun asume hääletama, hääletussedelile saab igaüks kirjutada 2 nime, keda
soovite EKKÜ juhatuse liikmeteks, kandidaatideks on Aare Kittask, Meeli Veia ja Kristel
Jupits.
Häältelugemiskomisjon viib läbi salajase hääletamise.
Häältelugemiskomisjon loeb ette salajase hääletamise tulemused: hääleõiguslikke liikmeid
53, välja jagati hääletussedeleid 53, häältelugemiskomisjonile laekus 53 sedelit.
Salajase hääletamise tulemus:
Meeli Veia - poolt 45 häält,
Aare Kittask - poolt 42 häält,
Kristel Jupits - poolt 19 häält.
Otsustati: Kinnitada häältelugemiskomisjoni protokoll ja nimetada EKKÜ juhatuse
liikmeteks Aare Kittask ja Meeli Veia.
8. EKKÜ volinike kogu liikmete valimised. Koosoleku juhataja
L. Filippov: Hakkame hääletama volinike kogu liikmeid. Hääletussedelil on 20-liikmeline
nimekiri, kes on nõus jätkama oma tööd EKKÜ volinike kogu liikmena. Iga inimese nime ees
on kastike, kuhu saate märkida linnukese, kui olete nõus tema kandideerimisega volinike
kogu liikmeks.
Häältelugemiskomisjon viib läbi salajase hääletamise.
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Häältelugemiskomisjon loeb ette salajase hääletamise tulemused: hääleõiguslikke liikmeid
53, välja jagati hääletussedeleid 53, häältelugemiskomisjonile laekus 53 sedelit.
Salajase hääletamise tulemus:
Marika Saks – poolt 53,
Leo Filippov – poolt 53,
Ene Pajula – poolt 52,
Margit Juuse – poolt 53,
Anu Sügis – poolt 50,
Maret Välja – poolt 53,
Ljudmila Morina – poolt 53,
Ülle Luuk – poolt 53,
Ülle Näksi – poolt 53,
Andu Tõrva – poolt 53,
Helle Piik – poolt 53,
Riina Redlich – poolt 53,
Tiina Martin - poolt 53,
Anne Jakunin – poolt 53,
Krstiina Kupper – poolt 53,
Tiina Tegelmann – poolt 53,
Kristel Jupits – poolt 53,
Kaire Zimmer – poolt 50,
Anu Nurmesalu – poolt 53,
Jane Lumiste – poolt 52.
Otsustati: Kinnitada häältelugemiskomisjoni protokoll ja nimetada EKKÜ volinike kogu
liikmeteks Marika Saks, Leo Filippov, Ene Pajula, Margit Juuse, Anu Sügis, Maret Välja,
Ljudmila Morina, Ülle Luuk, Ülle Näksi, Andu Tõrva, Helle Piik, Riina Redlich, Tiina
Martin, Anne Jakunin, Kristiina Kupper, Tiina Tegelmann, Kristel Jupits, Kaire Zimmer, Anu
Nurmesalu ja Jane Lumiste.
9. Muud koosoleku käigus tekkinud küsimuste arutelu. Koosoleku juhataja
L. Filippov: 13.12.2016 toimub järgmine EKKÜ volinike kogu koosolek Tallinnas, kas on teisi
arvamusi? Paistab, et ei ole.
Kas Väino Tõemetsa ettekande saadame liikmetele läbi EKKÜ üldlisti, kõik on nõus.
Annan sõna Arvi Altmäele.
A. Altmäe: Ees on keeruline aeg, on tekkinud ettekujutused aastaks 2018 juhatuse uuel liikmel
Meeli Veial on väga häid mõtteid tekkinud seoses Eesti Kauni kodu albumiga.
M. Veia: Võib-olla 2017 albumis teeme järelvaatuse eelnevatest valitud kodudest.
A. Altmäe: Kuna meie riigi eelarve vahendid nn masu ajal vähenesid 50%, siis loodan taotleda
meie eelarvesse rahalisi vahendeid juurde järgnevaks aastaks.
K. Zimmer: Me ei taha raha, vaid sooviksime tunnustada komisjoni liikmeid.
A. Kittask: Kui teete ettepanekud, siis saate oma inimesi tunnustada EKKÜ tänukirjaga.
A. Altmäe: Juhatus otsustas tunnustada Ljudmila Morinat EKKÜ tänukirjaga, mille andsin
temale üle Narva tänuüritusel. Arvan, et see tunnustus tuli väga õigel ajal. Piirkondade juhid,
palun esitage taotlused oma inimeste tunnustamiseks.
L. Filippov: Kui rohkem küsimusi ei ole, siis loen koosoleku lõppenuks.
8

Koosoleku juhataja:
L. Filippov
Digitaalselt allkirjastatud
Protokollija:
S. Turta
Digitaalselt allkirjastatud

Lisad:

1. MTÜ EKKÜ üldkoosolekul osalejate registreerimisleht (koos volitustega).
2. Häältelugemiskomisjoni protokoll.
3. EKKÜ juhatuse aruanne 14.10.2014 - 14.10.2016 (koos lisadega).
4. Arvi Altmäe ettekanne (slaidid).
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MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühenduse üldkoosoleku 14.10.2016
häältelugemiskomisjoni protokoll
Esimehe, juhatuse ja volinike kogu liikmete valimised

Komisjon koosseisus: Sulev Vahtra, Aime Meltsas ja Sirje Turta
1. Esimehe valimised
Koosolekul osales 53 hääleõigusega isikut, välja anti 53 hääletussedelit,
tagastati 53 hääletussedelit.
Häältelugemiskomisjoni poolt läbi viidud salajase hääletamise tulemused:
Arvi Altmäe - poolt 43,
- vastu 9,
- erapooletuid 1.
Ettepanek kinnitada EKKÜ juhatuse esimeheks Arvi Altmäe.
2. Juhatuse liikmete valimised
Koosolekul osales 53 hääleõigusega isikut, välja anti 53 hääletussedelit,
tagastati 53 hääletussedelit.
Häältelugemiskomisjoni poolt läbi viidud salajase hääletamise tulemused:
Meeli Veia - poolt 45,
Aare Kittask - poolt 42,
Kristel Jupits - poolt 19.
Ettepanek kinnitada EKKÜ juhatuse liikmeteks Aare Kittask ja Meeli Veia.
3. Volinike kogu liikmete valimised
Koosolekul osales 53 hääleõigusega isikut, välja anti 53 hääletussedelit,
tagastati 53 hääletussedelit.
Häältelugemiskomisjoni poolt läbi viidud salajase hääletamise tulemused:
Marika Saks – poolt 53,
Leo Filippov – poolt 53,
Ene Pajula – poolt 52,

Margit Juuse – poolt 53,
Anu Sügis – poolt 50,
Maret Välja – poolt 53,
Ljudmila Morina – poolt 53,
Ülle Luuk – poolt 53,
Ülle Näksi – poolt 53,
Andu Tõrva – poolt 53,
Helle Piik – poolt 53,
Riina Redlich – poolt 53,
Tiina Martin - poolt 53,
Anne Jakunin – poolt 53,
Krstiina Kupper – poolt 53,
Tiina Tegelmann – poolt 53,
Kristel Jupits – poolt 53,
Kaire Zimmer – poolt 50,
Anu Nurmesalu – poolt 53,
Jane Lumiste – poolt 52.
Ettepanek kinnitada EKKÜ volinike kogu liikmeteks Marika Saks, Leo Filippov,
Ene Pajula, Margit Juuse, Anu Sügis, Maret Välja, Ljudmila Morina, Ülle Luuk,
Ülle Näksi, Andu Tõrva, Helle Piik, Riina Redlich, Tiina Martin, Anne Jakunin,
Kristiina Kupper, Tiina Tegelmann, Kristel Jupits, Kaire Zimmer, Anu
Nurmesalu ja Jane Lumiste.

Häältelugemiskomisjoni liikmed:
Sulev Vahtra
Digitaalselt allkirjastatud

Aime Meltsas
Digitaalselt allkirjastatud

Sirje Turta
Digitaalselt allkirjastatud

Juhatuse tegevuse aruanne perioodil 14.10.2014 – 14.10.2016

Hetkel toimiv põhikiri kinnitati EKKÜ Üldkoosolekul 18.06.2014 ning kanti registrisse
14.08.2014. Põhikirja järgi on MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühenduse (EKKÜ)
eesmärgiks aidata kaasa Eestimaa keskkonna kaunimaks kujundamisele. Selle
saavutamiseks ühendus:
1. korraldab kodukaunistamise alaseid üritusi (konkursse, ülevaatusi, seminare jt);
2. propageerib kodukaunistamise ideed massimeedia ja teiste
kommunikatsioonivahendite kaudu;
3. kogub ja süstematiseerib kodukaunistamise alast teavet;
4. korraldab kodukaunistamise alase teabe kirjutamist ja levitamist EKKÜ liikmetele
ja teistele huvitatud isikutele.
14.10.2014 EKKÜ Üldkoosolekul valitud juhatus on töötanud uue põhikirja alusel kaks
aastat.
1. Põhikirjaliste eesmärkide täitmine:
On korraldatud alljärgnevaid konkursse:
1.1.„Eesti kaunis kodu“ alljärgnevates kategooriates:
1.2. Eluhooned, ühiskondlikud hooned ja kohalikud omavalitsused - 2015 aastal 59
laureaati ja 2016 aastal 59 laureaati
1.3. Parim tööstusmaastik“ (2015 aastal ei esitatud konkursile ühtegi kandidaati,
seevastu 2016 aastal tunnistati laureaatideks kaks kandidaati) koostöös Eesti
Kaubandus-Tööstuskojaga.
1.4. „Parim tervisespordirajatis“ anti 2015 aastal välja üks ja 2016 aastal kaks
laureaadi nimetust koostöös Eesti Olümpiakomiteega.
1.5. „Kaunis muinsuskaitse objekt“ anti välja 2015 ja 2016 mõlemal aastal üks
laureaadi tunnistus koostöös Eesti Muinsuskaitseametiga.
1.6. „Kaunis kortermaja“ anti välja 2015 aastal üks laureaadi tunnistus. 2016 aastal jäi
laureaat valimata.
2.1.2015 aastal toodi „Eesti energiasäästlik kaunis kodu“ esmakordselt Vabariigi
Presidendi autasustamise tasandile. 2015 aastal autasustati kolm laureaati
(Kortermaja, eramaja ja ühiskondlik hoone kategoorias). 2016 aastal autasustati
ühte eramaja, kortermaja ja ühiskondlik hoone kategoorias jäi laureaat välja
kuulutamata.
Vabariigi Presidendi laureaatide autasustamised valmistati ette 2015 aastal Narvas ja 2016
aastal Moostes Põlvamaal.
2. Toetajad
2015. aastal toetasid kodukaunistamise liikumist: Vabariigi Presidendi Kantselei, Husqvarna
Eesti OÜ, Vivacolor AS, Saint-Gobain Ehitustooted AS, Loovsys OÜ ja Tallinna
Polütehnikum.

2016 aastal toetasid kodukaunistamise liikumist: Vabariigi Presidendi Kantselei, Husqvarna
Eesti AS, Vivacolor AS, Saint.Gobain Ehitustooted AS, Loovys OÜ, Tallinna Polütehnikum,
Tallinna Raamatutrükikoda OÜ, Antalis AS, Väätsa Prügila, Lõuna Eesti Hooldekeskus AS
3. Koostööpartnerid
Koostööpartnerid ei ole aruande perioodil muutunud. Koostöö toimib väga edukalt
lepingupartneriteks olevate maavalitsustega (Harjumaa, Hiiumaa, Jõgevamaa, Järvamaa,
Läänemaa, Põlvamaa, Pärnumaa, Raplamaa, Saaremaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa)
ning lepingupartneriteks olevate omavalitsuste liitudega (Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa,
Tartumaa) ja lepingupartneriteks olevate linnavalitsustega ( Narva, Pärnu, Tartu). Tallinnaga
koostööleping puudub, kuid sisuline koostöö toimub.
4. Ühenduse liikmelisus
Liikmeid on nimekirjas 67 neist juriidilisi isikuid 10 (vt koduleht). Liikmelisus on
täienenud aruande perioodil ühe liikme võrra. Liikmelisuse kasvu ei ole peetudd oluliseks
tegevuseks.
5. Juhatuse tegevus koosolekute ettevalmistamisel. Aruande perioodil on juhatus ette
valmistanud üldkoosolekuid, volinike kogu ja juhatuse koosolekuid alljärgnevalt:

-

5.1. Üldkoosolekud:
17.03.2015 päevakorras: juhatuse aruanne, revisjoni komisjoni kokkuvõtte, juhatuse
palgad,
13.07.2015 elektrooniline koosolek, päevakorras: Marika Saksa autasustamine
teenetemärgiga.
19.03.2016 päevakorras: riigieelarve ja omavahendite eelarvete kinnitamine, 2015
majandusaasta aruande kinnitamine, K. Baumeisteri teenetemärgiga autasustamine,
juhatusele volituste andmine, volinike kogu liikmete täiendav valimine.
5.2. Volinike kogu koosolekud: kokku on toimunud kuus koosolekut, milles on küsitud
erinevatele teemadele volinike kogu arvamust:

-

18.06.2015
28.01.2015
18.12.2015
18.01.2016
06.06.2016
18.06.2016
5.3. Juhatuse koosolekud
On toimunud reeglina kord kuus va juulis ja augustis. Juhatuse koosolekutele on
tõstatatud jooksvad organisatsiooni toimimisest tulenevad teemad ja volinike kogu ning
üldkoosolekut ettevalmistavad teemad.
6. Eelarve

6.1. Riigieelarve on laekunud stabiilselt mõlemal aastal summas 17 896 eurot ning
kulutused on tehtud vastavuses VPK lepinguga. Rakendusüksus VPK ei ole probleeme
tõstatanud.
6.2. Omavahendite 2015 aasta eelarve majandusaasta lõpptulemuseks kujunes +706
eurot ning 2016 aasta eelarve võib kujuneda veelgi paremaks. Kui realiseeritakse kõik
EKKÜ planeeritud väljaanded (1200 eks) kujuneb majandusaasta tulemuseks 5563,65
eurot. Juhul, kui läbimüük jääb hetkel müüki antud albumite suurusesse (959) kujuneb
tulemuseks +3370,55 eurot (vt eelarvete täitmise esitlust, lisatud)
7. Juhatuse olulisemad tegevused:
7.1. Lõpetas aastatel 2010-2014 raamatupidamises tekkinud probleemid, mis
majandusaastate arvestuses näitasid pidevalt negatiivset toimetulekut. Juhatus otsustas
aastast aastasse kandunud probleemi lõpetada ning alustada nii uue põhikirjaga kui ka
raamatupidamisega uuelt lehelt. Kuhjunud majandusnäitajate halb toimetulek kustutati.
Juhatus selgitas ka olulise probleemi. Riigieelarve vahenditega toodetud albumid ei tule
omavahendite eelarves arvele võtta, sest EKKÜ omavahendite eelarve ei ole selle eest
kulusid kandnud. Sisuliselt võib kõik riigieelarve vahenditega toodetud albumid kulusse
kanda. Samas aga on võimalik need sümboolse tasu eest turustada ning saadud tulu
arvel arendada EKKÜ tegevust õppereiside korraldamisega ja liikumise „kodu kauniks“
laiemale kandepinnale viimisega.
7.2. On organiseerinud koos piirkondadega (volinike koguga) lipukulutuuri
mastivimplite konkursi korraldamise kaudu. 2015 aastal telliti 410 ja jaotati 325
mastivimplit. Siit tulenes jaotamata mastivimplite raha tagastamine ministeeriumile, mis
ei olnud EKKÜ-le kasulik. 2016 aastal telliti ja jaotatakse 426 mastivimplit. 2015 aastal
Siseministeeriumiga koostöö toimus projektina. 2016 aastal sõlmis EKKÜ
koostöölepingu Rahandusministeeriumiga käsunduslepingu vormis, mis andis
majandamiseks oluliselt paremad võimalused.
7.3. Koostöös piirkondadega on välja andnud EKKÜ väljaannet (VP albumit) 1400
eksemplari aastas. 2015 aasta väljaanne on läbi müüdud.
7.4. On organiseerinud organisatsiooni liikmetele igal aastal õppereisi. 2016 aastal sai
täis tutvumine kõigi naabritega. Ühe olulise tulemusena saab teha kokkuvõtte, et
riiklikul tasandil ja Vabariigi Presidendi patronaaži all toimub organiseeritud
tegevus ainult Eestis.
8. Arengule suunatud tegevused
8.1.On moodustatud kuratooriumi koosseis eesmärgiga kavandada kohtumisel Vabariigi
Presidendiga järgmiste aastate arengud:
- Konkursi „Eesti kaunis kodu“ jätkamise vajalikkus (proportsioonid)
- Konkursi „Eesti kaunis energiasäästlik kodu“ jätkamise vajalikkus
(proportsioonid)
- Konkursi „Tark kodu“ järk järguline areng, kuidas ja kui palju.

-

Planeerida VP kuratooriumi iga-aastane kohtumine VP-ga, kus juhatus
annab aru toetajatele-kuratooriumi liikmetele eelarve kulutustest ning
arutatakse võimalike arengulisi stsenaariume.
8.2.On kavandatud koostöö Bauhof Gruppiga elanikkonna harimiseks rahvusvaheliselt
tunnustatud seisukohtadega haljastuses ja targa kodu olemusega.
8.3.On alustatud läbirääkimisi Eesti Vabariik 100 komisjoniga ning Bauhof Grupiga
Eesti Vabariigi 100 aastapäeva väärikaks tähistamiseks – korrastades 15
üldhariduskooli kinnistud „Tõhusa haljastuse“ põhimõtete järgi.
9. Kokkuvõtte
9.1.Juhatus esitab käesoleva aruande usus, et MTÜ EKKÜ põhikirjalised eesmärgid on
täidetud.
9.2.Juhatus usub, et organisatsioonis on loodud head eeldused majandustegevuse
normaalseks arenguks. Majandustulemused on 2015 positiivsed ning 2016 aasta
võib lõppeda samuti positiivse tulemusega, vähemalt 3370 eurose ülejäägiga.
9.3.Uuele valitavale juhatusele antakse üle:
- korrastatud raamatupidamine,
- EKKÜ väljaande makett kõiki kodukaunistamisliikumises osalenud
isikute ja organisatsioonide ära märkimisega,
- Kuratooriumi koosseis organisatsiooni tegevuste planeerimiseks
järgmisteks aastateks.
- Visioon liikumise „kodu kauniks“ kaasajastatud arenguks.
9.4.Uuel valitaval juhatusel on vajalik enam tähelepanu pöörata:
- Liikmete kaasamisele, seda ennekõike lähtuvalt käivitunud
haldusreformist, millega kaasnevad muutused haldusstruktuuris.
- Kodulehe haldamisele. Esineb puudujääke värske informatsiooni
edastamisel kodulehele.
- Toetajate nimekirja täiendamisele.

Kõik märkused ja täiendused on teretulnud!
Lisad:
Lisa 1. 2015 ja 2016 aastate riigieelarvete planeeringud ja täitmised.
Lisa 2. 2015 ja 2016 aastate omavahendite eelarvete planeeringud ja täitmised

Lugupidamisega
Juhatus.
1.10.2016

Kinnitatud
Volinike Kogus
08.12.2015
Protokoll nr 3
Juhatuses 23.11.2015
Protokoll nr 44

MTÜ EKKÜ riigieelarvevahendite 2016 aasta kulueelarve

Seletuskiri
MTÜ EKKÜ riigieelarvelised vahendid nähakse ette seaduse „2016. aasta riigieelarve“
kohaselt Vabariigi Presidendi Kantselei (VPK) eelarves eraldisena 17896 eurot.
Eraldise sihtotstarbeliseks eesmärgiks on aidata kaasa Eestimaa keskkonna kaunimaks
kujundamisele. MTÜ EKKÜ ülesandeks on korraldada kodukaunistamise alaseid üritusi
(konkursse, ülevaatusi, seminare jt), propageerida kodukaunistamise ideed massimeedia ja
teiste kommunikatsioonide kaudu, koguda ja süstematiseerida kodukaunistamise alast teavet
ning korraldada kodukaunistamise alase teabe kirjastamist ja levitamist Ühenduse liikmetele
ja teistele huvitatud isikutele.
Juhindudes seatud ülesannetest on EKKÜ riigieelarve kuludeks planeeritud esmajärjekorras
üldrahvaliku liikumise „kodu kauniks“ üleriigiliste konkursside „Eesti kaunis kodu 2016“ ja
„Energiasäästlik kaunis kodu 2016“ laureaatidest fotoalbumi koostamine ja trükitehniline
vormistamine. Teiseks kuluartikliks on planeeritud organisatsiooni juhtimisega seotud kulud:
juhatuse liikmete ja tehniliste töötajate töötasud.
MTÜ EKKÜ riigieelarve tulude ja kulude kohta parema ülevaate saamiseks on esitatud 2015
aasta tulude ja kulude plaan ning selle täitmine.

Plaan

Täitmine

Plaan

2015

2015

2016

17 896

17 896

17 896

7 806

7 802

7 800
jääk

6 038
- 1 762

209

210

210

165

165

175
+10

2.2.3. EKKÜ 2015/16
Väljaande tõlketööd 67

67

68

2.2.4. Juhatuse liikmed

9 636

9 653

10 090

10 094

9 653
Jääk
10 094

----

----

----

1 762 (?)

17 896

17 896

17 896

17 896

1. Tulud

Täitmine
okt 2016

2. Kulud
2.1.Väljaande kujundus
ja trükk

2.2.Personalikulud:
2.2.1. EKKÜ 2015/16 aasta
väljaande piirkondade
fotode valik
187
2.2.2. EKKÜ 2015/16 aasta
väljaande tekstide
koostamine
200

Kokku p 2.2.
2.3. Transpordikulud
Kokku kulud p 2

116,03
+48,03
8 451
- 1 202
8 952,03

Selgitused :
1.

2.
3.
4.

P 2.1 väljaande planeeritud tootmiskulu 7800 eurot õnnestus teostada väiksema
kuluga 1762 euro võrra. Korduskasutuspaberi tootja Antalis hinda oli võimalik
vähendada 42% võrra ning Tallinna Raamatutrükikoda tegi soodsama hinna.
Vastutasuks olid nimetatud toetajad kutsutud VP vastuvõtule Moostesse ning
soodustuse kokkuleppe kehtib ka järgmistel aastatel.
Punkt 2.2.2 kulu on suurem planeeritust K. Baumeisteri personaalloo tõttu, mis
oli planeeritust mahukam.
Punkt 2.2.3 kulu osutus suuremaks planeeritust tõlketööde kallinemise tõttu
48,03 euro võrra
Punkt 2.2.4 juhatuse liikmete kulud on väiksemad planeeritust 1202 euro võrra,
sest EKKÜ väljaande toimetamise kulud ei ole 100% arvesse võetud.

5.

Kokkuvõttes tekkib 2016 riigieelarve kuludes planeeritust kokkuhoid
(1762+1202) – (10+48,03) = 2905,97

Ettepanek:
1. Riigieelarve 2016 aasta tulud kulutada 100% (vastasel juhul tuleb kokkuhoid
kanda riigieelarvesse tagasi)
2. EKKÜ väljaande kokkuhoid 1762 eurot ning juhatuse liikmete kulude kokkuhoid
1202 eurot, kokku 2964 eurot kasutada alljärgnevalt:
2.1. Maksta välja preemiad M. Saksale, Anu Sügisele ja E. Pajulale summas 210
eurot.
2.2. Täiendava transpordi kuluna (M. Saks, K. Baumeister ja A. Kittask
autokasutuse hüvitised summas 600 eurot).
2.3.Eraldada valitavale juhatuse liikmele kahe kuu töötasuks tööandja kuluna
438,72 eurot.
2.4. Juhatuse liikmete omavahendite eelarves ettenähtud transpordi kulud
näidatakse riigieelarve kuluna summas 1715 eurot. Sama summa võrra
vähendatakse omavahendite eelarve kulusid.

Koostas:
Digitaalselt allkirjastatud
A. Altmäe
Esimees

KINNITATAUD
Üldkoosolekul 15.03.2016
Protokoll nr 4
ALUSED KINNITATUD
Volinike Kogus 08.12.2015
KOOSKÕLASTATUD
Juhatuses 23.11.2015

EKKÜ omavahendite 2014/2015 aasta plaan ja täitmine ning 2016 aasta omavahendite tulude ja
kulude eelarve
Seletuskiri
Sissejuhatus
EKKÜ omavahendite eelarve tulud moodustuvad EKKÜ põhikirjas sätestatud majandustegevusest. EKKÜ riigieelarve tulude ja kulude kohta
peetakse vastavalt VPK ettekirjutusele eraldi arvestust selleks ettenähtud pangakontol SEB pangas.
EKKÜ omavahendite eelarve on koostatud põhimõttel, et kogu EKKÜ tegevuseks vajalik finantseerimine oleks kaetud riigieelarve eraldistest ja
omavahendite tuludest.
EKKÜ-l on edukast majandustegevusest aastatel 2006-2008 rahalist ülejääki, mida on olnud võimalik kasutada ettenägematute tulude
alalaekumisega.

2015 aasta omavahendite eelarve tulud ja kulud
2015 aastal esines mõningaid probleeme tulude laekumisega. Senised lepingupartnerid reklaami müügis (Väätsa Prügila ja Muinsuskaitseamet
loobusid ühepoolselt lepingu tingimuste täitmisest, millega kaasnes tulude alatäitumine 1860 euro võrra.
Samas omavahendite eelarve tulud suurenesid planeerituga võrreldes 280 euro võrra. Eelarves planeerimata mastivimplite müügitulu moodustas
2770 eurot ning DVD müügitulu 110 euro. Lisandus ka uus lepingupartner Tallinna Polütehnikumi näol, millega tulud täienesid 900 euro võrra.
Kokku suurenesid tulud võrreldes planeerituga 3442 euro võrra.
Kulude osas suurenesid plaanivälised kulud mastivimplite ostu arvelt summas 2598,85 euro võrra (4524 – 1925,15= 2598,85 eurot). Ülekulu
tekkis ka EKKÜ telefoni kasutamisel, kus kulu ületas 56 euro ulatuses planeeritud summa. Ülejäänud kulude osas on saavutatud planeeritule
ligilähedane täitmine.
Mastivimplite ostu summa kujunes 2014 aasta Siseministeeriumi poolt finantseeritud lipukultuuri tõhustamise projektist, millest jäi EKKÜ-l
Siseministeeriumi ees võlg1925,15 eurot. Kuna lipukultuuri projekt tõusetus ka tänavu, siis oli vajalik 2014 aastal realiseeritud Siseministeeriumi
mastivimplid tänavu uuesti soetada. Mastivimplite ostuhind aga oli 2015 aastal kõrgem, mis moodustas võrreldes 2014 aastaga suurema kulu.
Samas investeeriti ka täiendavalt mastivimplite soetamisse täiendava tulu saamise eesmärgil. Oodatud tulu jäi saamata ning soetatud 49
mastivimplit suurendas laoseisu, mis vähendas ka kasumit.
Seega tulude ja kulude arvestuses lõpetab EKKÜ 2015 aasta positiivselt. Kasumi suuruseks kujunes 706 eurot.
Siinjuures on oluline märkida, et eelarve kujundamise faasis, albumite müügiplaani koostamisel on vajalik muuta senist korda. Kuna albumite
koostamise kulud kantakse riigieelarvelistest vahenditest, siis nimetatud kulusid ei ole otstarbekas üle kanda omavahendite eelarvesse. Siit
tuleneb vajadus 2008. aastast lattu kuhjunud müümata albumite mahakandmine, mis on aastatel 2008-2015 pidevalt kasvanud ning moodustab
rahalises väärtuses üle 7000 euro. 2015 aasta omavahendite eelarve analüüsis on teostatud esimene lao seisu vähendamine summas 3656,73 euro
väärtuses, mida tuleb jätkata ka järgmistel aastatel.
2015 aasta omavahendite eelarve analüüsist selgub, et 2015 aastaks planeeritud ülesanded on suures osas täidetud. 2015 eelarve tulude ja kulude
arvestuses on saavutatud positiivne tulemus. Tulud moodustasid 20872 eurot ja kulud 17061 eurot, mis moodustab positiivseks tulemiks 3811
eurot ja mida vähendab järele jäänud laoseis 706 eurole.

2016 aasta omavahendite eelarve koostamise põhimõtted:
1. Aluseks on võetud EKKÜ majandustegevus, mis seisneb EKKÜ väljaande turustamises ning reklaami müümises.
2. Analoogiliselt 2015 majandustegevuse tulemile on omavahendite eelarve koostamise taotluseks saavutada tulude ja kulude arvestuses
positiivne tulemus.
3. Omavahendite eelarve olulise tulu moodustab EKKÜ väljaande müük, mille tiraažiks on 1400 eksemplari, millest turustatakse 1200
eksemplari üksiku eksemplari hinnaga 10 € koos käibemaksuga.
4. EKKÜ väljaande turustamata 200 eksemplarist moodustub VP fond, kingitused piirkondadele ja sponsoritele ning arhiiv, mida ei
kajastata kuluna.
5. Ärikuludes p 2.2.1.-2.2.9. on eelarves planeeritud oluline kulude vähenemine võrreldes 2015 aastaga. Raamatupidamise teenuse ostmine
2015 aastal õigustas end ning planeeritud on selle teenuse ostmise jätkamine.
6. 2015 aasta kogemused näitasid, et EKKÜ tegevuse eesmärkidest lähtuvalt on otstarbekas juhatuse transpordi kulusid suurendada.
Vastavalt Volinike Kogus 08.12.2015 kinnitatud 2016 aasta eelarve alustele on transpordile eraldatavaid vahendeid suurendatud 3900 €
aastas.
7. Eraldi esimehe ametipalk kaotatakse ning esimehe tööülesandeid vaadeldakse ühiselt nii juhatuse liikmena kui esimehena ja summaarne
suurus on kinnitatud 2014 oktoobris Üldkoosolekul.
8. Eelarves on planeeritud reserv, mille suurus sõltub EKKÜ väljaande müügist ning kasutatakse vastavuses vajadusele: õppereisi kulude
katteks, artiklite kirjutamiseks, revisjonikomisjoni töö tasustamiseks ja sõiduautode täiendavaks kuluks. Otsused langetatakse Volikogus
või Juhatuses.
9. Seoses juhatuse liikmete rotatsiooniga on sõiduautode kasutamine ja töötasud eelarves antud ühe reaga. Seoses juhatuse liikme Kristiina
Baumeisteri lahkumisega töölt jätkavad juhatuses 2014 aasta oktoobris kinnitatud volitustega ja töötasudega esimees Arvi Altmäe ja
juhatuse liige Aare Kittask kuni uue juhatuse valimisteni oktoobris 2016. Juhatuse liikmete tööülesanded ja sõiduauto kasutamise
vajadused on omavahel seotud. Seoses uue sekretäri tööle asumisega 01.01.2016, kellel puudub võimalus isikliku sõiduautot kasutada, on
ette näha mõningane esimehe transpordivahendi kasutuse suurenemine.

EKKÜ omavahendite 2014/2015 aasta plaan ja täitmine ning 2016 aasta omavahendite tulude ja
kulude alused

1.Tulud

2015

2015

Märkused
2015 tulude
ja kulude
kohta

2016

Müügiplaan
1200

1400tk/10€
10 920
(plaan
1200x9,1)

1.1.Albumite müük
tulu käibemaksuta,
tulu

Variant 1
1400tk/10€
10 920
(1200x9,1)

Täitmine
Trükk 1400
Müük 1169
tulu 11200

1.2.Mastivimplite müük

-----

2770

1000

1.3.DVD müük
1.4.Reklaami müük:
1.4.1.Husqvarna Eesti
OÜ
1.4.2.Vivacolor
1.4.3.Väätsa Prügila AS
1.4.4.Muinsuskaitseamet
1.4.5.Isover AS
1.4.6.Tallinna
Polütehnikum
1.4.7.LEHK AS
1.4.8.Muud laekumised

----5 510
1 300

110
4 450
1 300

----5 350
1 300

900
960
1 000
1 350
----

900
------1 350
900

----

2 342

Tasutud 2014

AA transport

900
--------1 350
900
900
----

+ õppereisi
omaosalus

KOKKU TULUD p 1

16 430

20 872

17 270

Märkused 2016
plaani juurde

2015 müümata 49
vimplit a 20,41 €/tk

Võimalik täienemine

2016 täitmine

Märkused 2016 plaani täitmise
juurde

8 726,9
10 920

21.09 on müüki antud 959
eks,
Oodatav laekumine

959,27

Müüdud 47

42
6 250
1 300

Müüdud 6 (2016)+1(2015)

900
900
----1350
900
900
4 265
8 760
873
29876,17

Õppereisi omaosalus
RM leping 718 19.05.2016
VPK 80a seminar
32 047,68Kui õnnestub müüa 1200

2.Kulud
2.1.Personalikulud
2.1.1.Juhatuse ja
sekretäri töötasud

5201.41

5 220

2.1.2. IT haldus töötasu
Kokku personal p 2.1.
2.2.Tegevuskulud
2.2.1.Ärikulud
2.2.2.Kantseleikulud
2.2.3.teabeliin 1188

565
5 766,41

565
5785

180
70

184
-----

2.2.4.EKKÜ telefon
2.2.5.Presidendi DVD
2.2.6.Dvd koopiad
2.2.7.Mastivimplite ost
2.2.8.Vara amort.
2.2.9.Raamatupidamine
Kokku ärikulud 2.2

100
350
---1925,15
---1 100
3 725,15

156
350
26
4 524
---1 100
6 340

2336

2203

90

185

----

-----

2 663

2 625

2.3. Kulud transport
2.3.1.Juhatuse auto
hüvitis
2.3.2.Volikogu
transpordi hüvitis
2.3.3. Muu transport
Kokku transport 2.3
2.4.Õppeüritused/

Ülek18,59

Ülekulu 18,59

Leping
lõpetatud
Ülekulu 56,00

Ülekulu 2598

Ülekulu
2 614,85

5 201.41

3 401,41

-----------

1 800,00

565
5 766,41

565
5 766.41

180
---100
350
---------1 100
1 730

3 800.00
Ülekulu
95.00
-----

Loobusime

100
----3 900.00

AA ja ST töötasud RM
lepingust ST 1000; AA 800

63,32(?)
---100
350
4 800,17

RM leping 718

1 100
6 413,49

Volikogu otsus
8.12.2015
Volikogu liikmete
kulu
------

2 085
22,30
700,00
2 807,30

1715 eurot kantakse
riigieelarve kuludest
Leo Filippov
RM leping 718 AK ja AA
autokasutuse hüvitised

koosolekud jm
2.4.1.Koosolekute kulud
2.4.2.Reserv (õppereis,
transpordi täiendav k
Majand.aasta revid
Teenetemärk
Artiklite kirjutamine

150
3 204,24

144
1 530
õppereis
89 maj. rev.
301

150
5 723,59

247 E. Pajula

Kokku 2.4
Kokku kulud p.2

4 275,44
16 430

Planeeritav tulem
(Tulu p1 – kulu p2)

0,00

2 311
17 061

Ülekulu
631
+3 811
+706 koos
(2015
lao jäägiga
eelarve
Lao jääk
tulude/kulu kustutatud
dearvestuse 3656,73
s)

Õppereis
Maj. rev.
Teenetemärgid
Artikel E. Pajula
Toitlustus

5 873,59
17 270
0,00

---- ?
10 920,55
77,80
256,02
170,00
92,05+?
11 518,42
26 505,62

oli majandamise
eesmärk 2015
ja on 2016

+3 370,55

Märkused:
1. Seoses kulude kokkuhoiuga riigieelarves ning omavahendites planeeritud kulude üleviimisega riigieelarvesse on 2016 aasta
majandustulemuste prognoos positiivne ka juhul kui ei õnnestu realiseerida planeeritud EKKÜ väljaande müük 100% -lt.
2. EKKÜ väljaande plaanilise müügi teostumisel on võimalik saavutada tulemuseks 3370,55+2193,1=5563,2 eurot, mis sobiks hästi
2017 aastal EKKÜ 20 aastapäeva tähistamiseks.

Koostas:
Arvi Altmäe

MTÜ EKKÜ üldkoosolek
Juhatuse, aastatel 14.10.201414.10.2016, tegevuse aruanne
Arvi Altmäe
Esimees

Vabariigi Presidendi Kantselei
Weizenbergi 30, Tallinn
14.10.2016

Juhatuse tegevuse alus
• Eelmine juhatus (isikuliselt tänane juhatus) töötas
välja uue põhikirja
• Muutuste vajadus tulenes riigi olulise institutsiooni, Vabariigi
Presidendi autoriteedist. Põhikiri ei tohi tekitada mitmeti
tõlgendusi.

• Hetkel toimiv põhikiri kinnitati EKKÜ
Üldkoosolekul 18.06.2014 ning kanti registrisse
14.08.2014.
• 14.10.2014 EKKÜ Üldkoosolekul valitud juhatus
on töötanud uue põhikirja alusel kaks aastat.

EKKÜ liikmelisus
• Nimekirja on kantud 68 nime, neist juriidilisi
isikuid 10 (vt koduleht). Lisandunud on 1 liige
• Probleemid liikmelisusega on nüüd loodetavasti
lõppenud
• Koduleht on tänaseks korrastatud

• Juhatus koosolekute ettevalmistajana:
– Üldkoosolekuid 3
– Volinike kogu koosolekuid 6
– Juhatuse koosolekud toimusid iga kuu va juuli ja
august

2015 ja 2016 eelarved
• Riigieelarve tulud moodustasid mõlemal aastal
17896 eurot
• Riigieelarvete tulud ja kulud on olnud vastavuses
VPK lepinguga ning on kooskõlastatud märkusteta

• Omavahendite eelarve:
2015

2016

märkused

2016 oodatav

Tulud

20 872

27 702,22

5.10.2016

32 047,68

Kulud

17 061

26 505,62

Tulem

+ 706

+1 196,60

Lao seis

- 3005

?

Kulud oluliselt ei suurene
5.10.2016

+5 563,2

2015 ja 2016 omavahendite eelarved
2015 plaan

2015 täitm

2016 plaan

2016 täitm

märkused

1. tulud

16 430

20 872

17 270

27702,22

Seisuga 5.10.2016

Albumite müük

10 920

11 200

10 920

6552,95

Seisuga 5.10.2016

Toetajad

5 510

4 450

5 350

6 250

Muud tulud

---------

5 222

--------

14 899,27

Omaosalus, RM leping, mastiv
müük, VPK toetus

2. Kulud

16 430

17 061

17 270

26 808

Seisuga 5.10.2016

Palgad

5 766

5785

5 766

3 966

- 1800 (AA ja ST palgad maksti
RM lepingust)

Transport

2 663

2 625

3 900

2 807

- 2415 (700 RM leping ja 1715
kandus riigieelarvesse)

Õppereis jm

3 488

1 530

5 127

10 920

Muud kulud

4 512

7127

2 477

9 115

Artiklid, teenetem. audit.
Ärikulud , mastivimplid jm

Tulem

0

3811 lao

0

+ 893,6

Seisuga 5.10.2016

Omavahendite eelarve tulude ja kulude jaotuse
põhimõtted (2016 näite põhjal)

• Albumite müük 10920 (laekunud 6552,95)
Sellest 250 €
• Sponsorid ………………….. 6250
laekus Volikogu
liikmetelt:
• Omaosalus ………………………….. 4265 E. Pajula
• Õppereis
• Palgad
• Transport

10920,55
3401
6208
2807

K. Baumeister
M. Veia
L. Filippov
A. Altmäe
2120 € toetasid
Maa-ja
linnavalitsused
1895 külalised

Toetajad
• 2015 aasta toetajatele: Vabariigi Presidendi Kantselei,
Husqvarna Eesti OÜ, Vivacolor AS, Saint-Gobain
Ehitustooted AS, Loovsys OÜ ja Tallinna Polütehnikum
lisandusid 2016 aastal neli uut toetajat:
• Tallinna Raamatutrükikoda OÜ,
• minimaalne võimalik hind

• Antalis AS,
• korduskasutuspaberi 42% madalam hind

• Väätsa Prügila,
• kuratooriumi liikmeks asumise kohustus

• Lõuna Eesti Hooldekeskus AS
• Kuratooriumi liikmeks asumise kohustus

Ajalooline jälg
• Oleme saanud teada, et liikumine „kodu
kauniks“ on lähinaabritega võrreldes
ainulaadne riiklikul tasemel toimiv üritus.
• 2016 aastal valmis EKKÜ aastaaruanne
Vabariigi Presidendi institutsiooni
autoriteedist ning ajaloolisest jäljest lähtuvalt.
– 2016 aasta väljaandesse kanti üle riigi
piirkondades toimivate komisjonide liikmete
nimekirjad koos ametliku akti äramärkimisega.

Kuratoorium
• On moodustatud kuratoorium
• Valitaval juhatusel on vajalik Vabariigi
Presidendile esitleda kuratooriumi koosseis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Einar Vallbaum – Riigikogu liige
Andres Metsoja – Riigikogu liige
Mait Palts – Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor
Mart Vau – Bauhof Grupi nõukogu
Jaanus Vahesalu – Husqvarna Eesti OÜ juhatuse esimees
Romet Pärn – Tikkurila AS tegevjuht
Toomas Peek – Kinnisvara ärimees
Aivar Lõhmus – Väätsa Prügila AS juhatuse liige
Vambola Sipelgas – Lõuna Eesti Hoolduskeskuse AS tegevjuht

Valitavale juhatusele (1)
• Esitada Vabariigi Presidendile ja kuratooriumile:
– Konkursi „Eesti kaunis kodu“ arengulised suunad
(proportsioonid)
– Konkursi „Eesti kaunis energiasäästlik kodu“ jätkamise
vajalikkus (proportsioonid)
– Konkursi „Tark kodu“ järk järguline areng, kuidas ja kui
palju.
– Planeerida VP kuratooriumi iga-aastane kohtumine
VP-ga, kus juhatus annab aru toetajatele-kuratooriumi
liikmetele eelarve kulutustest ning arutatakse
võimalikke arengulisi stsenaariume.

Valitavale juhatusele (2)
• Valmistuda EKKÜ haldusstruktuuri muutuseks
vastavuses riigi halduskorraldusega.
• Arendada koostööd Bauhof Grupiga elanikkonna
kaasamiseks mõtteviisi „tark kodu on ilus kodu“
arendamisel.
• Arendada koostööd „Eesti 100“ komisjoniga ning
Bauhof Grupiga üldhariduskoolide kinnistute
kujundamiseks rahvusvaheliselt tunnustatud
standardite järgi (tõhus haljastus, rohefaktor jm)

Valitavale juhatusele (3)
• Raamatupidamises jätkata aastatel kuni 2010
tekkinud kannete õigsuse kontrolli ning viia
laoseisud miinimumini.
• Vajalik on jätkata raamatupidamises
akumuleerunud rahaliste vahendite
kasutamise süsteemi loomisega.

2016 aasta riigieelarve ja omavahendite
eelarve kulude ümberjagamine
Riigieelarve

Omavahendite RM
eelarve
leping

plaan

plaan

täitmine

5766

3966
1 800

täitmine

Albumi trükk 7 800
Kokkuhoid
Palgad
10 096
Kokkuhoid

6 038
1 762
9 843,7
250

Transport
Kokkuhoid

2 012
(1762+250)
Kristiina, Marika, Aare
Arvi

3 900

2 410
1 412

1 800

700

Otsuse projekt (1)
• Juhatuse tegevus aastatel 14.10.201414.10.2016 hinnatakse heaks
• 2016 aasta riigieelarve tulud kasutada 100%
(vastasel juhul tuleb kokkuhoid kanda
riigieelarvesse tagasi)
– Maksta välja preemiad M. Saksale, Anu Sügisele ja
E. Pajulale summas 210 eurot tööandja kuluna.
– Valitavatele juhatuse liikmetele maksta kahe kuu
töötasu (eelarve aasta lõpuni) tööandja kuluna
1608,82 eurot.

Otsuse projekt (2)
• 2016 aasta riigieelarve EKKÜ väljaande kulude
kokkuhoid 1762 eurot ning juhatuse liikmete kulude
kokkuhoid 250 eurot, kokku 2012 eurot kasutada
alljärgnevalt:
– Täiendava transpordi kuluna (M. Saks, K. Baumeister
ja A. Kittask autokasutuse hüvitised summas 600
eurot).
– Juhatuse liikmete omavahendite eelarves
ettenähtud transpordi kulud näidatakse riigieelarve
kuluna summas 1412 eurot. Sama summa võrra
vähendatakse omavahendite eelarve kulusid.

Otsuse projekt (3)
• Juhatust volitatakse sõlmima lepinguid „Tõhusa
haljastuse“ põhimõtete realiseerimiseks
võimalike tellijatega.
• Juhatust volitatakse sõlmima töövõtulepinguid
lepinguliste tööde teostajatega organisatsiooni
väliste asjatundjatega ja juhatuse liikmetega.
• Juhatusel arvestada lepinguliste tööde
teostamisel tulu jagunemise proportsioonid
alljärgnevalt:
20% tulust EKKÜ identiteedi kasutamise eest
80% tulust töötasudeks

