
EESTI TSÖLIAAKIA SELTSI ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1

Peetud virtuaalsel teel Zoom keskkonnas 24. aprill 2021

Registreerunud kohalviibinud osalejaid: 28

Anne Muldme, Tiiu Oppi, Mai Kõiv, Riina Allikas, Kaido Allikas, Riin Jõgi, Merle Gents,
Merle Maisla, Martin Orumets, Aveli Kornel, Heilika Kütt, Imre Lauri, Getlyn Anis, Andre
Anis, Tamara Liblik, Aive Treiman, Kätlin Hõrrak, Eleri Romantšuk, Sirje Sepnik, Signe
Keerd, Kaja Schumann, Anu Salmu, Jaanus Raavel, Marget Merman, Katre Trofimov, Imbi
Voitka, Aive Antson, Kätlin Talumaa

Volitusi: 4

Kokku hääli: 32

Vastavalt seltsi põhikirjale on koosolek otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.

Päevakord:

1) Koosoleku protokollija ja juhi kinnitamine (hääletuspunkt)
2) Koosoleku päevakorra kinnitamine (hääletuspunkt)

3) 2020 majandusaasta aruande ja tegevusaruande kinnitamine (hääletuspunkt)
4) 2020 revisjonikomisjoni aruande kinnitamine (hääletuspunkt)
5) 2021-2023 ETS Arengukava kinnitamine (hääletuspunkt)
6) 2021 eelarve ja tegevuskava kinnitamine (hääletuspunkt)

7) ETS 25 juubeliga seonduva tutvustus (infopunkt)
8) 2021 Suvelaager ülevaade (infopunkt)
9) 2021 Jõulupidu ülevaate (infopunkt)
10) 2021 sügisese infopäev-üldkoosoleku kuupäev (infopunkt)

11) KÜSK arenguhüppe eelprojekt ja edasised sammud arenguhüppeks (infopunkt)
12) Põhja-Baltimaade tsöliaakia seltside kohtumine (infopunkt)
13) Virtuaalne konverents (infopunkt)
14) Auliikme  valimise korra kinnitamine (hääletuspunkt)
15) Kohapeal algatatud teemad



Protokolli sisu:

1) Koosoleku juhi ja protokollija kinnitamine

Jah – 31
Ei – 0
Erapooletu – 0
OTSUSTATI: Kinnitada koosoleku juhiks Katre Trofimov ja protokollijaks Aive Antson.

2) Koosoleku päevakorra kinnitamine

Jah – 26
Ei – 0
Erapooletu – 0
OTSUSTATI: Kinnitada üldkoosoleku päevakord.



3) Majandusaastaaruande kinnitamine

Majandusaastaaruanne oli eelnevalt saadetud liikmetele tutvumiseks.

Jah – 29
Ei – 0
Erapooletu – 0
OTSUSTATI: kinnitada majandusaasta aruanne 2020 ning tegevusaruanne 2020 ja volitada
juhatusele ja raamatupidajale dokumentide käesoleval kujul äriregistri ettevõtjaportaali
esitamine.

4) Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine

Merle Gents kannab ette revisjonikomisjoni aruande (vt lisa 1).

Jah – 27
Ei – 0
Erapooletu – 0
OTSUSTATI: Kinnitada revisjonikomisjoni aruanne.



5) 2021-2023 ETS arengukava kinnitamine

Katre: ETS 2021-2023 arengukava on koostatud võttes arvesse:
● Liikmete ja vabatahtlike arvamusi ning nägemusi läbi elektroonilise tagasiside

küsitluse ning üldkoosolekul läbiviidud arutelu.
● Partnerite arvamusi ja nägemusi läbi elektroonilise tagasiside küsitluse.
● Jätkusuutlikkuse tagamiseks, võttes arvesse eelmise arengukava puhul suures osas

täitmata jäänud eesmärkide ületoomine uude perioodi.
● Erinevate jooksvate rahastusprojektide taotlustes märgitud eesmärgid, et arengukava

aitaks viia projekte edukalt ellu.
Arengukava valmimise etapid
● Jaanuar 2021 - Sisendi küsimine elektroonilise küsitluse kaudu seltsi liikmetelt, FB

jälgijatelt ja partneritelt
● Veebruar – märts 2021 - Sisendi analüüsimine ja arengukava eesmärkide mustandi

loomine 
● Aprill 2021 - Arengukava mustandi tutvustamine ja arutelu ETS kevadisel

üldkoosolekul
● Aprill – mai 2021 - Arengukava lõplik koostamine ja mõõdikute kirjeldamine

arengukava lõppemisel selle edukaks hindamiseks 
● Mai - juuni 2021 - Arengukava elektrooniline kinnitamine ETS liikmete poolt.

Katre tutvustab ka arengukava eesmärke ja struktuuri.
Jah – 28
Ei – 0
Erapooletu - 0

OTSUSTATI: kinnitada arengukava 2021-2023 mustand ja volitada juhatust koos soovi
avaldavate vabatahtlikega vormistama lõpliku arengukava koos mõõdikutega 2021 mai kuu
jooksul ja esitada seejärel liikmetele lõplik versioon kinnitamiseks elektroonilise hääletamise
teel Google Vormid keskkonnas.



6) Eelarve ja tegevuskava kinnitamine

Katre tutvustab 2021 eelarve ja tegevusplaani. Tegevused on jaotatud juhatuse liikmete vahel
vastutusvaldkondadeks ning vaadatakse üle kord poolaasta jooksul. Seltsi eelarve koosneb
projektirahadest (EPIF projekt 2020 -2022, AOECS Small Society Support Fund, KÜSK
Arenguhüppe eelprojekt 2021), litsentsitasudest, liikmemaksudest, annetustest ja omatulust
(koolitused, raamatute müük jne).
● EPIFond projekt

o 2020 jääk – 3385€
o 2021 toetus – 11 626€
o Omafinantseering – 2906.50€ (50% liikmemaksud, 50% vabatahtlik töö).

● KÜSK arenguhüppe eelprojekt – 4000€

● AOECS ELS projekt – jääk 1646.35€

● ELS kaubamärk – jääk 1438.96, eeldatav tulu 2021 1760€

● Omatulu teenivad eelarved – reklaam-turundus, koolitused (üle 300€).

Iga juhatuse liige tutvustab oma vastutusvaldkonda koos eelarvega.
Jah – 28
Ei - 0
Erapooletu – 0
OTSUSTATI: kinnitada 2021 eelarve ja tegevuskava.



7) ETS 25 juubel ja sellega seonduvad tegevused-üritused

Aive tutvustab ETSi 25nda aastapäevaga seonduvat. Praeguse seisuga on plaanitud pidada 11.
septembril Tartus. Toimub pidulik üritus koos meelelahutusliku osaga õhtujuhi eestvedamisel.
Kutsume ka partnerite ja EPIKoja esindajaid meiega koos tähistama.

OTSUSTATI: esitatud info võetakse teadmiseks.

8) 2021 Suvelaager ülevaade

Signe teeb ülevaate plaanitavast suvelaagrist. Plaanitud pidada 9. – 11. juulil Kipi Koovil.
Seltsi eelarves 850.00, ülejäänu osalustasudest.

OTSUSTATI: esitatud info võetakse teadmiseks.

9) 2021 Jõulupidu ülevaade

Signe teeb ülevaate plaanitavast jõulupeost. Plaanitud pidada Palmse mõisas kas 4. või 12.
detsember. Seltsi eelarves 700.00, ülejäänu osalustasudest.

OTSUSTATI: esitatud info võetakse teadmiseks.

10) 2021 Sügisese infopäev-üldkoosoleku kuupäeva kinnitamine

Katre: plaanitud oktoobri teise poolde kas 16.10 või 23.10. Saadame küsimustiku liikmetele,
keda ootame esinema.

OTSUSTATI: esitatud info võetakse teadmiseks.

11) KÜSK arenguhüppe eelprojekt ja edasised sammud arenguhüppeks
● Katre: Valmistume arenguhüppe kaudu jätkusuutliku ja kvaliteetse koolitussüsteemi

loomiseks
● Vabatahtliku ja tasustatud seltsi liikmete motivatsiooni-ja toetussüsteemi fookus
● Vabatahtlike värbamise kommunukatsioonistrateegiat
● Panna paika seeläbi arenguhüppe tegevuskava.

Aeg: 01.04-31.07.2021

OTSUSTATI: esitatud info võetakse teadmiseks.

12) Põhja-Baltimaade kohtumine

Katre: NBM kohtumine – mai 2021. Toimub virtuaalselt Zoomis – Eesti korraldab.

OTSUSTATI: esitatud info võetakse teadmiseks.

13) Virtuaalne konverents

Katre: Toimub 9. september 2021.

OTSUSTATI: esitatud info võetakse teadmiseks.

14) Auliikme tunnustamise kord

Anne tutvustab auliikme tunnustamise korda (vt lisa 2)

Jah - 27



EI – 2
Erapooletu – 0
OTSUSTATI: kinnitada auliikme valimise kord.

15) Kohapeal algatatud teemad

Mai Kõiv: mis on saanud ümarlaua tulemustest, mis sügisel toimus lasteasutuste toitlustamise
osas. Kas lasteasutuse toitlustamise määrus on kinnitatud.

Kaja: Sille Pihlak Sotsiaalministeeriumist on öelnud, et seadus on ootel. Saatsin
meeldetuletuse kirja.

Katre: ümarlaua intervjuude andmed on meil olemas. Oleme vahetamas disainifirmat, kes
teeks visuaali. Nende valmides saame need jagada üle Eesti lasteasutustele.

Mai Kõiv: Kas oleks võimalik, et populaarsete toidukullerite Bolt ja Wolt appides saaks
kuvatud info allergeenide kohta.  Praegu on see vabatahtlik.

Katre: Inglismaal on need olemas. Alati jääb oht, et info võib olla mittetäpne. Aga see on hea
mõte ja peaks uurima.

Marget: tänan kõiki, kes viitsivad Tsöliaakia FB gruppi panna uut toodete ja allahindluste
infot.

Katre: Tsöliaakia FB grupp on loodud 2019. Kuigi on ka Gluteenivaba elu grupp, siis sinna
kaob spetsiifiline tsöliaakia info ära. Praegu on Tsöliaakia FB g rupis 308 liiget. Võtame vastu
neid, kes ise on tsöliaatikud või kelle pereliige on tsöliaatik. Loodame, et läbi FB grupi
tegevuse ka seltsi liikmeskond suureneb. Kui on konkreetne mure, millele soovitakse vastust,
siis tuleb see saata meilile, et teaksime seltsis sellega kindlasti tegeleda.

[allkirjastatud digitaalselt] [allkirjastatud digitaalselt]

Katre Trofimov Aive Antson

Koosoleku juhataja Protokollija



Lisa 1
Revisjonikomisjoni järelotsus, 06.04.2021.a.

Revisjonikomisjon kontrollis Eesti Tsöliaakia Seltsi (edaspidi ETS) 2020.a.
majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet ja aastaaruande koostamise
aluseks olevaid raamatupidamise algdokumente.
Revisjoni käigus kontrollisin  raamatupidamisprogrammis Merit Aktiva olevaid kandeid ja
saldode vastavusi koostatud  aastaaruandega.  Programmist oli võimalik näha ka vaadet
kuludokumendile.  Dokumendid esitas ETS juhatus raamatupidajale projektide viis, sisestades
need drive .Samuti hõlmas revisjon majandusaasta aruande koostamisel kasutatud
arvestuspõhimõtete vastavust Eesti Heale raamatupidamistavale ja Raamatupidamise
Toimkonna juhendile RTJ14-le, ning Mittetulundusühingute Seadusele.
Kontrollitud dokumendid/registrid:

1. Raamatupidamise sise-eeskiri
2. Üldkoosoleku protokollid
3. Juhatuse koosolekute protokollid
4. Töötasude arvestus
5. Liikmemaksude arvestus
6. Panga väljatrükk
7. Arveldused aruandvate isikutega, kuludokumentide kontroll
8. Projektide rahaline- ja sisuline aruandlus

ETS finants-majandustegevuse revisjon kajastas järgmist, vastavalt kontrollitud
dokumentidele ja registritele:

1. Raamatupidamise sisekorra eeskiri on  koostatud ja ootab kinnitamist.
2. Üldkoosolekuid oli kaks ja protokollid olid nõuetekohaselt ja põhjalikult koostatud

ning arhiveeritud.
3. Juhatuse liikmeid on kokku viis , koosolekuid oli 2020 aastal üksteist , protokollid olid

korralikult koostatud ja arhiveeritud.
4. Töötasude arvestus ja maksude deklareerimine vastas nõuetele.
5. Liikmemaksude arvestuses koostati 2020 aastal liikmetele arveid ja tekkisid ettemakse

ja võlgnevuse saldod.
6. Pangakontosid avati 2020 aastal juurde, et parem oleks projektipõhist arvestust pidada.
7. Arveldused aruandvate isikutega ,ehk majanduskulude aruanded olid vormistatud

õigesti. Kuluarved olid juhataja poolt kinnitatud ja märgetega projektide kulule.
8. Projektide aruanded olid esitatud õigeaegselt ja vastasid nõuetele.

Lõppsõna:
Revisjonikomisjoni liikmena olen seisukohal, et koostatud ja kontrollitud 2020.a.
raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seaduses
sätestatud nõuetega, ning majandustehingud on kajastatud õigesti ja õiglaselt. Liikmemaksude
arvestust ja määramist  kooskõlastada tihedalt raamatupidajaga.
Koostatud raamatupidamise 2020.a. aastaaruanne on kooskõlas Raamatupidamise Hea
tavaga, Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ14-ga.
Revisjonikomisjoni liikmena teen üldkoosolekule ettepaneku kinnitada Eesti Tsöliaakia Seltsi
2020 a. majandusaasta aruanne koos aruande lisadega, mis on raamatupidamise aastaaruande
lahutumatud osad.
Revisjonikomisjoni liige
Merle Gents
allkirjastatud digitaalselt



Lisa 2

MTÜ Eesti Tsöliaakia Selts (ETS) auliikme valimise kord
Kinnitatud üldkoosoleku ……………….. otsusega

Auliikme nimetamise ja valimise kord

1. ETSi juhatusele saavad kõik seltsi liikmed iga aasta 1. veebruariks esitada kirjalikke
ettepanekuid ETS auliikme(te) nimetamiseks. 

2. Auliikme nimetus antakse nendele tsöliaakia valdkonnaga seotud isikutele, kelle
tegevus vastab vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumitest:

1. on olulisel määral toetanud tsöliaakiaalast arengut 
2. on olulisel määral toetanud ETSi arengut või toonud ETSle tunnustust
3. omab pikaajalist ja tulemuslikku tegevust Eesti Tsöliaakia Seltsis. 
4. erakorralise panuse eest tsöliaatikute huvikaitse valdkonnas

3. Auliige ei pea olema ETSi liige.

4. Auliige on füüsiline isik.

5. Auliikme esitamise ettepanekus peab olema kirjas:

4.1 ettepaneku tegija nimi, telefon, e-posti aadress
4.2 auliikme kandidaadiks esitatava isiku nimi ja võimalusel kontaktandmed (telefon
või e-posti aadress)
4.3 auliikme kandidaadiks esitatava isiku teenete kirjeldus ehk põhjendus, miks
kandidaat auliikme nimetust väärib
4.4 ettepaneku tegemise kuupäev ja ettepaneku tegija allkiri (võib allkirjastada
digitaalselt).

6. Auliikmed kinnitatakse kandidaadi nõusolekul ja juhatuse poolt. 

7. Auliikmeks võib isikut valida ka postuumselt.  
            

8. Auliikme staatus on igavene. 

9. Auliige kuulutatakse seltsi poolt pidulikult välja üks kord aastas seltsi sünnipäeva
paiku (kevadel). 

10. Auliikmete nimed avaldatakse seltsi kodulehel. 

11. Auliige on oodatud osalema seltsi üritustel sarnaselt ETSi liikmetega ja talle
edastatakse infot toimuvate ürituste kohta.

12. Auliikmelisust on võimalik tühistada üldkoosoleku otsusega, kui isik on kahjustanud
seltsi mainet ja huvisid või tegutsenud seltsi põhikirja vastaselt. 

 


