
 
 

      
 

Eesti Teadushuvihariduse Liit MTÜ 
üldkoosoleku protokoll 

      
      
      

Aeg ja koht:  12.11.2020 ZOOM veebikeskkond 16:00-18:00 
Osavõtjad:  Koosolekul osales kokku 49 liiget. 

Koosoleku alguseks esitatud volikirju 14 (digitaalset). 
Protokollile lisatud osalejate nimekiri. 
      

Vastavalt Eesti Teadushuvihariduse Liidu (edaspidi Liit) 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 kohal olevatest liikmetest.  

Eesti Teadushuvihariduse Liidul on koosoleku päeval 120 liiget, otsustuspädevus vähemalt 
40 üldkoosolekul osalejat. Üldkoosolek on otsustusvõimeline. 

Koosolekut salvestatakse. 

 

Ettepanek: määrata üldkoosoleku juhatajaks Rasmus Kitse ning protokollijaks Maria Lutsar.  
Hääletamine: poolt 45, vastu 0 , erapooletuid 0 
 
Tuvastatati koosoleku otsustusvõime. 
      
Koosoleku juhataja: Rasmus Kits 
Protokollija:  Maria Lutsar 
      
 
Esitatud päevakord: 
 

1. Ülevaade kriisimeetmetest, jagatud toetustest (Rasmus Kits) 
2. Liidu 2020. aasta sügistegevused (Heilo Altin) 
3. Põhikirja muutmine; hääletus 
4. Juhatuse liikmete valimine; hääletus 
5. Hääletuse alusel lisatud teemad 

 
      
 
 
 
  
 
 



 
 
Üldkoosolek: 
 
1. Ülevaade kriisimeetmetest, jagatud toetustest (Rasmus Kits) 

1.1. Lähetustoetus 
1.1.1. Planeeritud eelarve 8000 eurot 
1.1.2. Välja antud 1566,76 eurot 
1.1.3. Esitati ja kinnitati üks (1) taotlus; osales rahvusvahelisel programmis FLL 

1.2. Erakorraline riiklik toetus eriolukorras 
1.2.1. Üleriigiline toetus erahuvikoolidele; maht 15 miljonit eurot 
1.2.2. Liidu osa toetusmeetmete väljatöötamisel oli väga oluline 
1.2.3. Fookusesse sai lisaks huvikoolidele ka vabahuvihariduse ehk huviringid 

väljaspool huvikoole 
1.2.4. Maksimaalne toetussumma oli 80 eurot õpilase kohta ühes kalendrikuus 50% 

määraga 
1.2.5. Esitati 620 taotlust, rahuldati 565 
1.2.6. LTT valdkonnas 37 taotlust (21 huvikooli + 16 vabahuvihariduse pakkujat); 

toetust sai 31 436 noort 
1.2.7. Toetuse kogumaht oli 527 501 eurot 

1.3. Valdkondlike koolituste korraldamise toetus 
1.3.1. Esimene voor ebaõnnestus, puudused sisus 
1.3.2. Esitati kokku 28 taotlust, rahuldati 13 (robootika – 4, loodusvaldkond – 1, 

tehnoloogiavaldkond – 1, üldvaldkond – 4) 
1.3.3. Loobus üks taotleja  
1.3.4. Kogumaht 12 000 eurot, rahuldati 12 988, 04 eurot; välja maksmata 7611,52 

eurot (tegevused pole veel läbi viidud) 
1.4. Suvekoolide eritoetus 

1.4.1. Esitati 37 taotlust, 825 noorele; kogusummas 34 759,60 eurot 
1.4.2. Toetuste eelarve 12 000 eurot; toetati 21 taotlejat, 464 noort; loobus üks 

taotleja 
1.4.3. Välja maksti kogusummas 11 610 eurot; osales 461 noort 

1.5. HTMi lisatoetus LTT võistluse korraldamiseks 
1.5.1. Ministri käskkirjaga eraldati liidule eritoetus kogusummas 30 000 eurot 
1.5.2. Toetus oli sihtotstarbeline: LTT valdkonna riiklik õpilasvõistlus, sihtgrupp 14+ 

vanuses noor 
1.5.3. Esitati 3 taotlust kogusummas 63 843, 48 eurot; tingimustele vastas kaks 

taotlust 
1.5.4. Toetati mõlemat taotlejat summades 14 100 eurot ja 15 900 eurot 

1.6. Avatud teadusringide päeva toetus 
1.6.1. Planeeritud eelarve 5000 eurot 
1.6.2. Toimumise aeg 5.12; toetuse saajate arv 150 

 
 
 
 
 
 



 
 
2. Liidu 2020. aasta sügistegevused (Heilo Altin) 

2.1. HUVE 
2.1.1. Üks liidu tegevustest 
2.1.2. Kuuluvad seitse partnerit 
2.1.3. Aktiivsed teemad: soov on huvihariduses töötavate inimeste palgatõusu, 

erahuvikoolidele toetuste tingimised, huvihariduse kvaliteedi mõõdikute 
väljatöötamine, KOVidele teaduvustamine – oleme olemas valdkonna partnerina, 
koolituste vajadus, koostöö 

2.1.4. Mõisted: vabahuviharidus, põhihuviharidus, eelprofessionaalne õpe 
2.2. Tööd ja tegemised koostöös KOVidega 

2.2.1. 28 vallas LTT alast huviharidust või tegevust ei pakuta – huviring.ee andmetel 
2.3. Lõiming 

2.3.1. Üldhariduse lõimimine; töötada välja näidismudel, tuues näiteks Pernova ja 
üldhariduskoolide koostöö 

2.3.2. Rasmus Kitse juhendamisel Tallinna 21. kooli näitel robootikaringi tegevuse 
arvestamine teiste õppekavade eesmärkide täitmisel 

2.4. Alustava huviringi juhendaja koolitus 
2.4.1. Leida uusi juhendajaid, kes pole tegelenud taolise ringi loomisega; pole olnud 

varasemat kokkupuudet 
2.4.2. Materjal on hiljem kättesaadav 

2.5. LTT parimate tunnustamine 
2.5.1. Esile tuua valdkonda panustajad 
2.5.2. Viis kategooriat 
2.5.3. Detsembri alguses tunnustusüritus 

 
3. Üldkoosoleku otsused: Põhikirja muutmine; hääletus (punkt 7.2 järgmiselt: juhatuses 

on 3-5 liiget) 
Otsuse poolt hääletanud liikmete arv: 3 
Otsuse vastu hääletanud liikmete arv: 30 
Erapooletud: 10 

 
3.1. Taavi Duvin arvab, et see oleks vajalik; hiljem on vaja seda taaskord ehk muuta; ka 

teised on nõus; liikmed on nõus, et edaspidi jääb juhatuse liikmete arvuks kuni viis 
inimest 

3.2. Kuna teema on lisatud päevakorda, tuleb selle punkti suhtes hääletus ka teha 
 
4. Juhatuse liikmete valimine; hääletus 

4.1. Valida järgmiseks kolmeks aastaks juhatusse Rasmus Kits 
4.1.1. Rasmus Kits tutvustas oma visiooni ning mõtteid tegevuse suunadeks 

tulevikuks; lõiming, uued mõtted edasiste plaanidega; LTT juhendajate järelkasv 
Otsuse poolt hääletanud liikmete arv: 39 
Otsuse vastu hääletanud liikmete arv: 0 
Erapooletud: 4 
 
 
 



 
 
4.2. Valida järgmiseks kolmeks aastaks juhatusse Kaire Mertsin 

4.2.1. Kaire Mertsin tutvustas omapoolseid ideid; LTT juhendajate järelkasv; esindab 
KOVi kui huvihariduse suunda; vaade on suur erinevate valdkondade murede ja 
rõõmudega; valdkondlik lõiming huvihariduse ja formaalhariduse suunal 

Otsuse poolt hääletanud liikmete arv: 39 
Otsuse vastu hääletanud liikmete arv: 0 
Erapooletud: 4 
 
 

4.2.2. Valida järgmiseks kolmeks aastaks juhatusse Janika Ruusmaa 
Otsuse poolt hääletanud liikmete arv: 42 
Otsuse vastu hääletanud liikmete arv: 0 
Erapooletud: 1 

 
Uued juhatuse liikmed järgmiseks kolmeks aastaks on valitud. 
 
5. Hääletuse alusel lisatud teemad 

• Arutelu, kas moodustada revisjonikomisjoni 
• Tulenevalt ettepanekust tekitati hääletus:  

o Poolt: 6 
o Vastu: 30 
o Erapooletu: 3 

• Kokku hääletas 39 liiget 
 
 
 
 
 
      
Üldkoosolek lõppes. 
      
 
Koosoleku juhataja: 
Rasmus Kits, allkirjastatud digitaalselt 
 
Protokollija: 
Maria Lutsar, allkirjastatud digitaalselt 
 
 
 
 
 
 
 
 


