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1. ELTL aruande-valimiskoosolek 
1.1. Ülevaade laekunud sooviavaldustest kandideerida ELTL juhatusse 
1.2. Delegaadid, volitused ja muud tekkinud probleemid jne 
1.3. Põhikirja muudatused 
1.4. Presidendikandidaadid 

 
Kinnitati päevakord. 
 
 
1.ELTL aruande-valimiskoosolek 
1.1.Õigeaegselt esitas avalduse 9 kandidaati, hiljem laekus veel kolmelt kandidaadilt 

sooviavaldus. 
1.2.Delegaatide ankeete laekunud 20 klubilt ja 1 üksikliikmelt 
1.3.Põhikirja muudatused: 

Ettepanekud põhikirja muutmiseks volikogu koosolekul 15.05.2005: 
Igast klubist peaks juhatuses olema ainult üks liige.  
Punkt 5.4 kirjutada sisse järgnev muudatus:   

Volikogu istungi kokkukutsumiseks avaldab ELTL juhatus vähemalt kaks nädalat enne    
istungi toimumist koduleheküljel teate, näidates ära istungi toimumise aja, koha ja   
päevakorra või saadab igale liikmele samasisulise kirjaliku teate. 
 

Tehti ettepanek üks kuu enne, seega sõnastus järgnev: 
Volikogu istungi kokkukutsumiseks avaldab ELTL juhatus vähemalt üks kuu enne 
istungi toimumist koduleheküljel teate, näidates ära istungi toimumise aja, koha ja 
päevakorra või saadab igale liikmele samasisulise kirjaliku teate. 
 

   Punkti 5.5  kirjutada sisse järgnev muudatus: 
Volikogu on otsustusvõimeline, kui selle istungist võtab osa vähemalt 2/3 istungile 

delegeeritud liikmetest. Põhikirja kinnitamiseks ning sellesse muudatuste 
tegemiseks on vajalik 3/4 istungil osalejate poolthäältest. Muud otsused võetakse 
vastu lihthäälteenamusega. Kõikidesse juhtorganitesse kandideeriate kohta tuleb 
esitada juhatusele vähemalt kaks nädalat enne volikogu istungit ankeetavaldus 
kandideerimise kohta koos kandidaadi kirjaliku nõusolekuga. 

 
Punkt 5.6 kirjutada sisse järgnev muudatus: 

Volikogu valib kuni neljaks aastaks ELTL presidendi ja presidendi ettepanekul 
asepresidendid. President esindab ELTLi kõigis õigustoimingutes, sealhulgas annab välja 
volikirju,  juhib juhatuse tööd ning on eesistujaks volikogu istungil. Presidendi 
puudumise korral või temaga kooskõlastatult  asendab teda üks asepresidentidest. 



Punkt 5.7 kirjutada sisse järgnev muudatus: 
ELTL volikogu valib presidendi ettepanekul kuni neljaks aastaks juhatuse liikmed, kes 
koos ELTL presidendi ja asepresidentidega kuuluvad ELTL juhatuse koosseisu (kokku 9 
kuni 11,13 liiget) Iga valitud juhatuse liige võib nimetatada juhatuse koosolekul 
esindamiseks asendusliikme, kes kasutab valitud juhatuse liikme kõiki õigusi viimase 
puudumisel juhatuse koosolekult, tingimusel, et asendusliige on eelnevalt registreeritud 
ELTL juhatuses. ELTL juhatus nimetab ametisse ELTL peasekretäri. 

 
Tehti ettepanek , et juhatuses on liikmeid 9 ja asendusliikme saab valida ainult juhatuse 
liikmete seast.  
Seega põhikirja sõnastus oleks järgnev: 

ELTL volikogu valib presidendi ettepanekul kuni neljaks aastaks juhatuse liikmed, kes 
koos ELTL presidendi ja asepresidentidega kuuluvad ELTL juhatuse koosseisu  9  liiget. 
President, asepresidendid ja iga juhaatuse liige osutub valituks, kui tema poolt hääletab 
vähemalt 50 % volikogu istungil osalenud delegaatidest. Kui mõni juhatuse liige ei saa 
koosolekul esineda, võib ta volitada enda eest esinemma ja hääletama nõne teise liikme 
(proxy). Proxy peab olema vormistatud kirjalikult ja lubatud on ainult üks proxy. 

    ELTL juhatus nimetab ametisse ELTL peasekretäri. 
 
1.5. Presidendikandidaat 
Jaan Härms- läbirääkimise tulemusena oli presidendikandidaat  Raivo Paavo ja 
asepresident Jaak Pählapuu kuid nüüdseks mõlemad on loobumas. 
Rein Lindmäe- valimised oleks pidanud läbiviima veebruaris. Jaak Pählapuu oli 
nõus kandideerima presidendiks. Mart Kraudi soov oli aga käia veel delegaadina 
Hiinas, Shanghais. 
Peale seda mais, oli Jaak Pählapuu loobunud enda presidendikanditatuuri 
esitamisest. 
Mart Kraut- andis ülevaate tekkinud olukorrast ja läbirääkimistest Jaak 
Pählapuuga.  Volikogu ees väike garantiikiri 500 000 krooni hankimisest. 
Sirje Lubi – Mart Kraut andis teada, et ta ei kandideeri uuesti presidendiks. 
Tänu sellele volitati läbirääkimisi pidama Jaak Pählapuuga. 
Momendi seis näitab, et me ei suutnud ise seda tehniliselt vormistada. 
Jaak Pählapuu mõtles kandideerimist tõsiselt ja uuris tõsiselt, mis meeskonnaga 
hakkaks tööle. Igaljuhul on see meie organisatsiooni nõrkus. 
 
Peeter Allikoja - Kas meie praegune juhatus toetaks Jaak Pählapuu ja Raivo Paavo 
kandidatuuri?  
Rein Lindmäe -  toetus kandidaatidele 
Koit Korkmann – kui Raivo Paavo ja Jaak Pählapuu annavad nõusoleku, toetab 
nende valimist 
Viljar Kasemaa – põhimõtteliselt toetan aga soov saada konkreetsem garantii 
Allan Kottise – toetus kandidaatidele 
Jaan Härms – toetus kandidaatidele 
Mart Kraut –  toetab Jaak Pählapuud kuid kahtleval sesikohal Raivo Paavo suhtes. 
 Tekkinud olukorras OTSUSTATI: 
Juhatuse toetus kandidaatidele edastada Raivo Paavole ja Jaak Pählapuule. 
Volitada  Jaan Härms edastama info. 
Kandidaatidelt oodatud tegevusprogramm. 
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