
MTÜ EESTI SEEMNELIIT Üldkoosoleku protokoll 

 

Koosoleku korraldaja: MTÜ Eesti Seemneliit 

Toimumisaeg: 13. märts 2014 

Koosoleku kestus: 10:30 – 16:00 

Toimumiskoht: Toosikannu Puhkekeskus, Raplamaa 

 

Koosoleku juhataja: Madis Ajaots 

Protokollija: Virge Vasar 

Osalejad: 27 MTÜ Eesti Seemneliit hääleõigusliku liikme esindajad (Lisa 1). 20 

liiget esindas end ise, 7-t liiget esindati volituse alusel. 

Seemneliidul on 46 liiget (59 %), s.t. kvoorum koos. 

Häältelugejaks valiti ühehäälselt Ilmar Mändmets. 

 

Koosoleku päevakord vastavalt juhatuse poolt saadetud kutsele (Lisa 2): 

1. Mõttekoda „Miks kuulun Seemneliitu? Liidu eesmärgid ja koos 

tegutsemine“.  

2. Juhatuse aruanne. 

3. 2013.a. majandusaasta aruande tutvustus ja kinnitamine.  

Revidendi aruanne. 

4. 2014. a tegevuskava. 

5. 2014.a. eelarve esitlemine ja kinnitamine. 

6. Kokkuvõte mõttekoja aruteludest. Võimalikud arengusuunad ja edasised 

tegevused. (Indrek Maripuu) 

 

 

Eelnevalt ega kohapeal ei lisandunud päevakorra muutmise ettepanekuid. 

Väljasaadetud päevakord kinnitati. 

 

Päevakorrapunkt 1:  Mõttekoda ”Miks kuulun Seemneliitu? Liidu eesmärgid ja 

koos tegutsemine“. Indrek Maripuu 

Teostati 9 küsimusega grupitööd viies grupis, et kaardistada liikmete mõtteid 

Seemneliidu tegevuse kohta hetkel, mh kelle jaoks on Seemneliit olemas, 

millega tegeleb, kust tulevad vahendid. 

 

Päevakorrapunkt 2. Juhatuse aruanne. 

Esitleja:  Pille Ardel.  

Juhatuse aruanne: (Lisa 3) 

 

Päevakorrapunkt 3:  2013.a. majandusaasta aruande kinnitamine.  

Esitleja: Karen Rätsep.  

Majandusaasta aruanne (ettekanne): (Lisa 4).  

 



2013.aasta tulem on -24 707 EUR (kahjum). Põhjustena toodi sarnaselt 

varasematele aastatele OTS-tasude kajastamise raamatupidamislikud 

iseärasused ning sel aastal ka OTS-tasude mahu üldine vähenemine. 

 

Arutelu: 

Ilmar Mändmets: ajaliselt rahade laekumine ja kulutamine ei lange kokku 

kalendriaastaga. Kas on reaalne muuta majandusaasta algust, mille läbi 

nihutaksime rahade laekumise ja kulutamise niisuguseks, et liikmeskond 

saaks kuludest ja laekumistest paremini aru? 

Karen Rätsep: Oleme selle teema peale mõelnud. Üks võimalus on tulu 

kogumine terve aasta jooksul vastavalt OTS-arvete väljastamisele. Iga 

väljastatud arve pealt kantakse teatud protsent Seemneliidu kontole. Siis 

jookseks tulu aasta läbi, mitte detsembris. Et perioode kattuma saada, võib 

kas a) muuta majandusaastat; b) võib leppida sordiomanikega kokku, et OTS-

tasude kokkuvõtete tegemise aeg tõsta detsembri asemel suvele. Seemneliit 

võtab selle teemaks ja arutab sordiomanikega selle võimaluse üle. 

Mati Koppel: toetan I. Mändmets’a mõtet. Põllumeeste poolt OTS tasude 

maksmine toimub osaliselt peale KSM toetuse laekumist (veebruaris) ja 

seetõttu Seemneliidu bilansis on aasta lõpul üleval põllumeeste võlgnevused. 

Kui majandusaasta  lõpp oleks nt märtsis, oleks kogu laekumiste olukord 

selgemini mõistetav. 

Karen Rätsep: mõte hea, veebruaris on tihti palju laekumisi. Juhatus arutab 

perioode ka sordiomanikega. Majandusaasta muutmine on Üldkoosoleku 

pädevuses. 

 

 

Üldkoosolek otsustas Majandusaasta Aruande kinnitada 27 poolthäälega 

(ühehäälselt). 

 

 

Revidendi aruanne. Esitleja: Koosoleku juhataja Madis Ajaots luges ette 

Revident Mikk Tagel’i poolt koostatud aruande. 

Revidendi aruanne: (Lisa 5).  

Revident kinnitab, et kõik tehingud on toimunud korrektselt ning 

majandusaasta aruandes esitatavad finantsandmed on tõesed. 

 

Arutelu: 

Madis Ajaots: Revidendi aruandes märgitud Seemneliidu liikmete arvuks 48, 

tegelikult 46. Palume revidendil teha aruandes vastav parandus.  

Ilmar Mändmets’a ettepanek: kuna algne seemneliidu loomise mõte tuli 

seemnekasvatajatelt ja hiljem liitusid sellega sordiomanikud ja –esindajad, 

peaks revidendi dokumendis kajastuma Seemneliidu asutajate loetelu 

kronoloogilises järjestuses.  

 

 



Üldkoosolek otsustas kinnitada Revidendi aruande 27 poolthäälega 

(ühehäälselt) klausliga, et esimesse lausesse viiakse sisse parandused liikmete 

arvu osas ja asutajaliikmete kohta vastavalt Ilmar Mändmets’a soovitusele.  

 

 

Päevakorrapunkt 4: 2014.a. plaanidest. 2014.a. tegevuskava kinnitamine. 

Esitleja: Pille Ardel 

Eesti Seemneliidu tegevuskava 2013: (Lisa 6). 

 

Pille Ardel: kutsun üles liidu liikmete omavahelist suhtlust elavdama ning 

seadusloomet puudutavates küsimustes aktiivselt kaasa lööma.  

Täiendavate rahastamisvõimaluste otsimises peaksid osalema kõik liidu 

liikmed. 

Olulised on kolmandatele osapooltele suunatud tegevused läbi üritustel 

osalemise ja info vahendamise. 

Kodulehe edendamine samuti jätkuvalt üks olulisi tegevusi. 

 

Juba täna võiks järgmise, 2015 aasta tegevuste peale mõelda. Hea reisiprojekti 

ettevalmistamisega tuleb varakult alustada. 

 

 

Päevakorrapunkt 5. 2014.a. eelarve kinnitamine. Esitleja: Karen Rätsep. 

2014. a. eelarve: (Lisa 7) 

Eelarve maht juhatuse prognoosi järgi 60 000 EUR. 

 

 

Üldkoosolek otsustas kinnitada Eesti Seemneliidu 2014 aasta eelarve summas 

60 000 € 27 poolthäälega. 

 

Päevakorrapunkt 6. kokkuvõte mõttekoja aruteludest. Võimalikud 

arengusuunad ja edasised tegevused. (Indrek Maripuu) 

Indrek Maripuu selgitas 1.päevakorrapunktis teostatud ülesannet ja selle 

tulemusi ning võimalusi edasisteks tegevusteks. Arutelu eesmärgiks oli 

fikseerida „null-punkt“ – milline on olukord nendes küsimustes Seemneliidus 

täna. Ta tõi  välja grupitöödest selgunud vastuolud liidu eesmärkide, 

ressursside jm sõnastamisel.  

Esmase kokkuvõtte ja soovitusena toodi välja, mida võiks teha järgmiseks: 

1. Leppida kokku prioriteedid ehk millise osapoole (sihtgrupi) millist 

probleemi lahendatakse. 

2. Tagada prioriteetide, ressursi ja ajakava kooskõla. 

Indrek Maripuu koos Tiit Valmiga koostab omapoolse pikema soovituse 

jätkutegevuste ja –koolituste osas ning edastab Seemneliidule peale 

koosolekut. 

 



 

Protokolli lisad: 

Lisa 1. Osalejate nimekiri 

Lisa 2. Üldkoosoleku kutse 

Lisa 3 Juhatuse aruanne (presentatsioon) 

Lisa 4. Majandusaasta aruanne 2013 (presentatsioon) 

Lisa 5. Revidendi aruanne 2013 majandusaasta kohta (korrigeeritud revidendi 

poolt vastavalt Üldkoosoleku märkustele)  

Lisa 6. 2014. Tegevuskava 2014 

Lisa 7. 2014. Eelarve 

 

 

Protokoll allkirjastatud digitaalselt: 

Virge Vasar (protokollija)  

Madis Ajaots (koosoleku juhataja) 

 

 


