
 
 

Eesti Autorite Ühingu 
üldkoosoleku protokoll nr. 49 

 
 
Aeg: 18. aprill 2022, algus kell 14.00, lõpp kell 16.45 
 
Toimumise koht: veebis worksup.com/eay platvormil1 
 
Koosoleku juhataja: EAÜ juhatuse esimees Vaiko Eplik 
 
Protokollija: EAÜ jurist Anne-Ly Hussar 
 

Päevakorras: 

1. Üldkoosoleku päevakorra ja kodukorra kinnitamine; 

2. Ülevaade juhatuse tegevusest ning tegevjuhi sõnavõtt; 

3. 2021. aasta majandusaastaaruande ja eelarve täitmise tutvustus; 

4. Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine; 

5. 2021. aasta majandusaastaaruande ja läbipaistvusaruande kinnitamine; 

6. Audiitori kinnitamine; 

7. Vahendustasude suuruse kinnitamine EAÜ vahendusel kogutavatelt ja väljamakstavatelt 

autoritasudelt; 

8. 2022. aasta eelarve tutvustus ja kinnitamine; 

9. EAÜ arengukava kinnitamine; 

10. EAÜ põhikirja muutmine; 

11. EAÜ liikmeks olevate pärijate üleviimine liikmestaatusest kliendistaatusesse; 

12. Pärnu puhkemaja võõrandamine; 

13. Intellektuaalomandi ja autoriõiguse projekt; 

14. Muud teemad. 

 
EAÜ üldkoosolekust osavõtuks on end registreerinud 57 inimest. Volikirja alusel on esindatud 2 inimest, 
vastavalt siis Mart Rasmus Puur, keda esindas Kirke Karja ja Peeter Ilus, keda esindas Mario Kivistik. 
Seega osaleb üldkoosolekul 59 inimest.  
 
EAÜ üldkoosoleku toimumise teade on avaldatud EAÜ kodulehel ja materjalid kõikide üldkoosolekul 
arutamisele tulevate küsimustega on samuti olnud EAÜ kodulehe kaudu kättesaadavad. Lisaks on EAÜ 
saatnud üldkoosoleku teate ka kõigile nendele liikmetele, kes on andnud EAÜ-le oma e-posti aadressi. 
Täiendavalt lisati üldkoosoleku teade EAÜ kasutajaliidesesse, avaldati Õhtulehes ja tehti mitu Facebooki 

 

1 EAÜ üldkoosolek toimub ainult virtuaalselt. Üldkoosolekul osalemiseks on vajalik smart-ID, mobiil-ID või ID-

kaardi olemasolu, sest eelnimetatud lahendustega on võimalik worksup.com/eay platvormile sisse logimine. 

Worksupi platvormile pääses sellega tutvumiseks ligi alates 14.04.2022. 

 

http://worksup.com/eay
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postitust üldkoosoleku toimumisest EAÜ Facebooki lehel. Seega võis eeldada, et kutse jõudis kõigi EAÜ 
liikmeteni ning liikmed olid teadlikud EAÜ üldkoosolekust ja said aegsasti materjalidega tutvuda. 
 
2021. aasta jooksul liitus EAÜ-ga 204 liiget. Kokku on EAÜ-s 31.detsembri 2021 seisuga 5750 liiget.  
 
Vaiko Eplik avab EAÜ korralise üldkoosoleku ja kuulutab selle otsustusvõimeliseks, kuna vastavalt EAÜ 
põhikirja punktile 4.6 on üldkoosolek otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust. 
 
Lisa 1 – koosolekust osa võtnud EAÜ liikmete nimekiri 

 
1. Üldkoosoleku päevakorra ja kodukorra kinnitamine 

Vaiko Eplik selgitab koosoleku kodukorda ehk seda kuidas toimub hääletus ja kuidas saab sõna võtta: 

- Võimalus hääletada poolt või vastu, kui vastav päevakorrapunkt ette tuleb. 

- Hääletus kuvatakse ekraanile peale sisu tutvustust ja küsimuste vooru. Volitusega isikud 

saavad hääletada kahe häälega.  

- „Küsi“ nupp, kuhu on võimalik kirjutada oma küsimused, tähelepanekud ja eriarvamused iga 

päevakorrapunkti juures. 

- Küsitud küsimuste esiletõstmise võimalus. 

- „Muude teemade“ juures on kogu koosoleku vältel võimalik kirjutada chati küsimusi, mida 

muude päevakorrapunktide all ei käsitleta. 

Seejärel tutvustab Vaiko Eplik koosoleku päevakorda.  

Selle punkti kinnitamiseks ametlikku hääletamist läbi ei viidud, sest üldkoosoleku päevakorra 

täiendamiseks ei laekunud tähtajaks ettepanekuid ja koosolekul ei esitatud vastuväiteid ega ka 

küsimusi kodukorra suhtes2.  

Küll aga tehti proovihääletus, et kontrollida kas osalejad saavad hakkama worksup.com/eay platvormil 

hääletamisega. Proovihääletamine (millest võttis osa 24 EAÜ liiget + 2 volikirja alusel) näitas, et 

elektroonilise hääletamise süsteem toimib. 

2. Ülevaade juhatuse tegevusest ning uue tegevjuhi sõnavõtt 

Vaiko Eplik räägib koosolijatele juhatuse töökorraldusest ja senistest saavutustest, millisest ta nimetab 

põhilisi: 

- töötati välja uus toetusetaotluste programm; 

- töötati välja EAÜ arengukava; 

- valiti EAÜ-le uus tegevjuht; 

- peatati Netiraadio andmebaasi EAÜ poolne haldamine; 

 

2 Nimelt määrab üldkoosoleku päevakorra juhatus, kuid vähemalt 1/5 mittetulundusühingu liikmetest võivad 

nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda. Kusjuures liikmed võivad nimetatud õigust enne 

üldkoosolekut kasutada mitte hiljem kui kolm päeva pärast üldkoosoleku kokkukutsumisest teatamist. Küsimuse, 

mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta, kui üldkoosolekul osalevad 

kõik mittetulundusühingu liikmed, või vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul, kui 

üldkoosolekul osaleb üle poole mittetulundusühingu liikmetest. 
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- osaleti Kultuur 2030 arengkava kujundamises. 

Seejärel tutvustab Vaiko Eplik koosolijatele juhatuse liikmete aruannet, kus on iga juhatuse liikme osas 

märgitud 1) milliste teiste organisatsioonidega on nad seotud, 2) kui suuri tasusid või muid hüvesid on 

nad eelmise majandusaasta jooksul saanud EAÜ juhatuse liikmena, 3) summad (ehk autoritasud), mis 

iga juhatuse liige on eelmise majandusaasta jooksul saanud EAÜ-lt autoritena jm autoriõiguse seaduse 

§ 79.6 sätestatud teave.  

Seejärel annab Vaiko Eplik sõna EAÜ tegevjuhile Mati Kaalepile, kes näitab koosolijatele slaididel 

graafiliselt, kuidas COVID pandeemia on mõjutanud EAÜ-le laekuvaid tasusid erinevatest 

kasutusvaldkondadest ja selgitab EAÜ kulude poolt, mis eelmisel majandusaastal tõusnud ei ole. 

Kokkuvõttes märgib Mati Kaalep, et eelnenud majandusaastat võib EAÜ konservatiivse eelarve 

kontekstis siiski edukaks pidada. Eraldi toob ta välja riigiga 2019-2021 I kvartali erakopeerimise tasu 

osas kompromissi saavutamist ja üldse erakopeerimise tasu kogumise süsteemi käivitamist alates 

2021. aasta II kvartalist.  

3. 2021. aasta majandusaastaaruande ja eelarve täitmise tutvustus 

Vaiko Eplik annab EAÜ 2021. finantstegevuse tutvustamiseks sõna Merike Kirikalile, kes oli EAÜ 

pearaamatupidaja eelmisel majandusaastal.  

EAÜ 2021. aasta finantsandmed on kõikidele EAÜ liikmetele tehtud kättesaadavaks EAÜ kodulehe 

kaudu ja kõigil koosolekul osalejatel on võimalik neid näha ka slaididelt.  

Merike Kirikal selgitab koosolijatele slaididel näha olevaid EAÜ finantstegevust kajastavaid numbreid:   

Bilanss  

Aktiva ja passiva tasakaalus. Bilansimaht on kasvanud ja seda eelõige pangakontodel olevate vahendite 

ja jaotamata autoritasude arvelt. 2021 laekunud erakopeerimise tasud jaotati Justiitsministeeriumi 

otsusega 2022 märtsis ja on tänaseks teistele loomeliitudele välja makstud. EAÜ liikmetele makstakse 

tasud välja lähikuudel. Aasta lõpu seisuga oli erakopeerimise kohtuhüvitis välja maksmata Eesti 

Audiovisuaalautorite Liidule (EAAL) ja Interpreetide Liidule. Audiovisuaalautorite erakopeerimise tasud 

ootavad EAAL-i juhatuse otsust, et rahad autoriteni jõuaks. 2021.aastal on tähtajalistele hoiustele 

paigutatud rohkem vahendeid, et pisutki koguda olematut hoiuste intressi.  

Jaotamata ja välja maksmata autoritasud on kasvanud ka seetõttu, et väga paljud autorid on seoses 

loometoetuse saamisega peatanud autoritasude ülekanded. Ning tänase päeva seisuga on jäänud 

ootele ka Venemaa ja Valgevene ühingutele makstavad autoritasud. 

Tulude eelarve täitmine  

2021. aasta märksõna oli jätkuv koroona epideemia. Siiski ületasid laekumised väga konservatiivselt 

koostatud eelarve. Kui jätta välja erakopeerimise tasu 891 tuhat, Taanist tagasiulatuvalt tasutud 140 

tuhat salvestamistasud, siis kogusime eelarvega võrreldes enam alla 600 tuhande euro. Kontsertide ja 

kinode osas suutsime koguda vaid 70% plaanitust. 

Kulude eelarve täitmine  

Planeerisime 2021. aasta osas kulud 10% suuremaks kui 2020. aastal, aga tegelikkuses kulutasime 5% 

vähem kui 2020. aastal. Planeeritust vähem kulus palgafondi. Samuti majanduskulu – siin on põhjuseks, 

et 2021. aastal ei saanud veel tasuda brittide ühingu PRS autoritasude jaotamise teenuse eest, aga 

eelarvesse olime selle summa planeerinud. Suurenesid kulud seoses EAÜ uue logo ja imago 
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kujundamisega. Ka koolituskulud suurenesid, kuid tegelikkuses hüvitas Töötukassa EAÜ töötajate 

koolituse ligi 80% ulatuses.  

Tulud-kulud  

Et meie tegevuse kulud katta, peab piisavalt  laekuma vahendustasu. 2021. aastal laekus vahendustasu  

61 000 eurot vähem kui 2020. aastal. Laekumised on küll suurenenud, aga seda erakopeerimise tasude 

arvelt, millelt EAÜ vahendustasu ei arvesta. Vahendustasule lisaks on meie kulude katmise allikateks ka 

rendid, hoiuste intressid, viivised. Hoiuste intresse laekus 2021.aastal 52 000 eurot. Oleme enamus 

hoiused paigutanud COOP panka, kes EAÜ-le kui uuele kliendile on pakkunud väga soodsa intressi. 

Tänaseks on ka nende intressid langenud ja järgnevatel aastatel me hoiuste intresside kui tulude 

allikaga arvestada ei saa.  

2020 -2021 honorarid  

Jaotusfondi laekus 2021. aastal 6 203 014 eurot, mis on 15% enam kui 2020. aastal. 2021. aastal maksti 

autoritele välja 4 893 190 eurot, millest 49,8% välisühingutele ja 50,2% Eesti autoritele. 2020. aastal oli 

see proportsioon 57,5% välisühingute liikmetele ja 42,5% EAÜ liikmetele. Ning 2019 aastal 63% 

välisühingutele ja 37% EAÜ liikmetele. Põhjuseks, miks 2021. aastal EAÜ liikmetele väljamakstavad 

honorarid olid suuremad, kui välisühingutele makstavad honorarid, oli kohtuhüvitisena saadud 

erakopeerimise tasu väljamaksmine EAÜ liikmetele. Aga näha on ka koroona mõju – 2020-2021. 

aastatel välisartistide kontserte ei toimund.  

EAÜ on 2021. aastal maksnud riigile makse 1 152 024 eurot, mis on 16% kogu meie laekumistest 

Alates 01. aprillist on EAÜ raamatupidamise juht Piia Harjus.  

Lisa 2 – bilanss  

Lisa 3 – tulude eelarve täitmine 

Lisa 4 – kulude eelarve täitmine 

Lisa 5 – tulud-kulud 

Lisa 6 – 2020-2021 honorarid 

4. Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine 

Revisjonikomisjon koosseisus Tajo Kadajas, Margo Kõlar ja Imre Sooäär kontrollisid aruandeperioodil 

EAÜ raamatupidamist.  

Imre Sooäär loeb ette revisjonikomisjoni aruande3. 

Komisjon teeb järgmised ettepanekud EAÜ juhatusele: 

1. EAÜ väärtuslik põhivara tuleks invertariseerida ja regulaarselt inventeerida, et vähendada tulevikus 

kindlustusriske. 

 

3 Revisjonikomisjoni aruanne on tervikuna lisatud EAÜ 2021 majandusaasta aruandele (vt Lisa __) ja seetõttu ei 

ole kogu aruande sisu protokollitud.   
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2. Arvestades EAÜ pearaamatupidaja vahetumist oleks mõistlik jätkata koostööd sama audiitoriga 

veel paari aasta jooksul, et tagada finantsandmete järjepidevus. 

3. Kontsertide piletite müügi vahendusfirmadega võiks proovida sõlmida kokkuleppeid, et EAÜ saaks 

nendelt suuremate kontsertide piletite müügiandmeid otse ja kindlustada parema tasude laekumise. 

Lõppjäreldus: EAÜ raamatupidamine vastab heale raamatupidamistavale ja kehtivatele seadustele. 

Revisjoni käigus ei avastatud raamatupidamise arvestuses põhjendamatuid kulutusi. Komisjon hindab 

kõrgelt EAÜ büroo töötajate kõrget professionaalsust. 

Vaiko Eplik teeb ettepaneku kinnitada revisjonikomisjoni aruanne.  

Hääletamine: poolt 33 + 2 volikirja alusel, vastu 0, ei võtnud osa 24. 

Otsus: 35 poolthäälega kinnitada EAÜ revisjonikomisjoni aruanne. 

5. 2021. aasta majandusaastaaruande ja läbipaistvusaruande kinnitamine 

EAÜ 2021. aasta läbipaistvusaruanne ja majandusaastaaruanne olid kõikidele EAÜ liikmetele tehtud 

eelnevalt kättesaadavaks EAÜ kodulehe kaudu. 

Mati Kaalep selgitab, et 2021. aasta läbipaistvusaruanne sisaldab rohkem graafikuid ja see on tehtud 

kujundusliku poole pealt lihtsamini arusaadavaks. Ühtlasi tänab ta Karl Ander Reismanni, kes panustas 

palju läbipaistvusaruande koostamisse.  

Vaiko Eplik loeb ette ka kaks laekunud küsimust: 

1. Miks on palgafond käesoleval aastal suurem kui eelmisel aastal?  

Vastab Mati Kaalep:  Kuna elu on läinud kallimaks ja palgafondi sisse on arvestatud ka ühe IT spetsialisti 

palk, keda käesolevaks ajaks EAÜ veel leidnud ei ole, kuid kellele makstav palk on palgafondi sisse 

arvestatud.  

2. Kui suurt tasu saavad juhatuse liikmed? 

Vastab Vaiko Eplik: juhatuse esimehe tasu on 1690,00 eurot kvartalis ja teiste juhatuse liikmete tasu on 

1000,00 eurot kvartalis.  

Vaiko Eplik teeb ettepaneku kinnitada EAÜ 2021. aasta majandusaruanne ja läbipaistvusaruanne.  

Hääletamine: poolt 32 + 2 volikirja alusel, vastu 0, ei võtnud osa 25. 

Otsus: 34 poolthäälega kinnitada EAÜ 2020. aasta majandusaruanne. 

Lisa 7 – EAÜ 2021. aasta majandusaruanne 

Lisa 8 – EAÜ 2021. aasta läbipaistvusaruanne 

6. Audiitori kinnitamine 

Vaiko Eplik teeb ettepaneku kinnitada järgmiseks aastaks EAÜ audiitoriks Triin Seli, kes tegeles EAÜ 

raamatupidamise auditeerimisega ka eelmisel aastal ja kes töötab OÜ-s AB Birchwood Finance. EAÜ 

majandustegevus on spetsiifiline ja unikaalne, kuna analoogseid ühinguid on vähe. Audiitortegevuse 

kvaliteedi tagamiseks on oluline, et audiitor tunneks ühingu eripärasid. Koostöö audiitor Triin Seliga on 

seni olnud produktiivne, sisuline ja tulemuslik. 
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Hääletamine: poolt 33 + 2 volikirja alusel, vastu 0, ei võtnud osa 24. 

Otsus: 35 poolthäälega kinnitada järgmiseks aastaks EAÜ audiitoriks Triin Seli OÜ-st AB Birchwood 

Finance. 

7. Vahendustasude suuruse kinnitamine EAÜ vahendusel kogutavatelt ja 

väljamakstavatelt autoritasudelt 

Koosolijatel oli võimalik eelnevalt EAÜ kodulehe kaudu tutvuda ning slaididel on kuvatud EAÜ juhatuse 

ettepanek vahendustasude protsentide osas eelseisvaks jooksvaks aastaks. 

Vaiko Eplik annab vahendustasude suuruse selgitamiseks sõna Mati Kaalepile, kes teeb ettepaneku 

jätta kõik vahendustasude määrad samale tasemele, mis nad olid möödunud aastal, kuid kahe 

täiendusega:  

1) teha erand muusikateoste avalikule esitamisele suurte kontserttuuride raames, kus tavapärase 22% 

asemel oleks vahendustasu 10% ja  

2) kehtestada 10%-line vahendustasu erakopeerimise tasu jaotamiseks.  

Vaiko Eplik teeb ettepaneku kinnitada need EAÜ üldkoosolekule esitatud vahendustasude protsendid 

eelseisvaks jooksvaks aastaks.  

Hääletamine: poolt 36 + 2 volikirja alusel, vastu 0, ei võtnud osa 21. 

Otsus: 39 poolthäälega kinnitada järgmised vahendustasude protsendid eelseisvaks jooksvaks 

aastaks: 

1. Muusikateosed: 
 
1.1. avalik esitamine 22%, v.a muusikateoste avalik esitamine suure kontserttuuri4 raames 10 % 
 
1.2. edastamine ringhäälingus 25%  
 
1.3. taasedastamine kaabellevivõrgu kaudu või muul tehnilisel viisil (v.a GLA-leping) 12,5%  
 
1.4. reprodutseerimine: 
1.4.1. muusikateoste reprodutseerimine ehk salvestamine audiotoodetes ja videotoodete algkoopia 
helindamisel (nn sünkroniseerimistasu) 25%;  
1.4.2. muusikateoste reprodutseerimine ehk salvestamine taustamuusikateenustes 15%; 
1.4.3. muu reprodutseerimine 20%  
 
1.5. üldsusele kättesaadavaks tegemine: 
1.5.1. audiovisuaalsetes teostes sisalduvate muusikateoste üldsusele kättesaadavaks tegemine 
järelvaatamisteenustes ja digitaalsetes videolaenutusteenustes 20%;  
1.5.2. muusikateoste üldsusele kättesaadavaks tegemine striimingu- ja allalaadimisteenustes 15%; 
 
1.6. draamaõigused 10%  
 
1.7. välismaalt laekuvate tasude käsitlemine 2,5%  

 

4 Suur kontserttuur on mitmest samasugusest kontserdist koosnev ansambli või üksikesineja ringreis, millest 

vähemalt üks kontsert toimub Eesti territooriumil ja kuhu on müüdud vähemalt 5000 piletit ning kus vähemalt 

60% ettekantud teoste autoriks või kaasautoriks on kontserdi peaesineja. 



7 
 

 

 

 
2. Kunstiteosed:  
 
2.1. droit de suit 10%  
 
2.2. taasedastamine kaabellevivõrgu kaudu või muul tehnilisel viisil (v.a GLA-leping) 12,5% 
 
2.3. muu kasutamine 25%  
 
2.4. välismaalt laekuvate tasude käsitlemine 2,5%  
 
3. Koreograafiateosed  
 
3.1. avalik esitamine 22% 
 
3.2. edastamine ringhäälingus 25% 
 
3.3. muu kasutamine v.a. draamaõigused 20%  
 
3.4. draamaõigused 10% 
 
4. Erakopeerimise tasu jaotamine 10% 
 

8. 2022. aasta eelarve tutvustus ja kinnitamine 

Vaiko Eplik annab sõna Mati Kaalepile, kes tutvustab koosolijatele 2022. aasta planeeritud tulusid ja 

kulusid. Eraldi märgib Mati Kaalep ära, et 1) kui hetkel on EAÜ laekumiste all kuvatud kogu 

erakopeerimise tasu, siis tulevikus tuleks EAÜ laekumisena näidata ainult seda osa erakopeerimise 

tasust mis jääb EAÜ-le ning 2) erakorralised tarkvaraprojektid rahastab EAÜ arengufondist.  

Vaiko Eplik loeb ette kaks laekunud küsimust: 

1. Milliste tulusegmentide arvelt loodetakse leida 10%-line kasv? 

Vastab Mati Kaalep: Loodame, et elavneb kontsertide jm ürituste korraldamine. Kliendiliidese 

rakendamine peaks tegema kasutajatele litsentside saamise mugavamaks ja lihtsamaks, mis peaks 

omakorda suurendama EAÜ laekumisi. 

2. Kas kliendiliidese väljatöötamisel teeb EAÜ koostööd ka Eesti Esitajate Liidu (EEL) ja Eesti 

Fonogrammitootjate Ühinguga (EFÜ)? 

Vastab Mati Kaalep: selles osas ei ole EAÜ nende ühingutega veel kootööd teinud, kuna oleme 

kliendiliidese väljatöötamisel alles esimeses etapis. Kuid kindlasti me suhtleme ja vaatame, et kas meie 

süsteemid üldse omavahel ühilduvad. 

Vaiko Eplik teeb ettepaneku kinnitada üldkoosolekule esitatud EAÜ tulude ja kulude eelarve 2022. 

aastaks.  

Hääletamine: poolt 34 + 2 volikirja alusel, vastu 0, ei võtnud osa 23.  

Otsus: 36 poolthäälega kinnitada EAÜ tulude ja kulude eelarve 2022. aastaks. 

Lisa 9 – EAÜ 2022. aasta eelarve 
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9. EAÜ arengukava kinnitamine 

Arengukava mustand oli üleval ka kasutajaliideses ja enne üldkoosolekut oli kõigil võimalik sellega 
tutvuda ka EAÜ kodulehe kaudu.  
 
Vaiko Eplik annab EAÜ arengukava tutvustamiseks sõna Mati Kaalepile.  
 
EAÜ arengukava on koostatud aastateks 2022-2025. Arengukava koostamisel on võetud arvesse kolme 

arengusuunda: 

- esiteks, autorid ja kliendid;  

- teiseks, avalikkus ja partnerid ning 

- kolmandaks organisatsiooni ennast.  

Autorite ja klientide suunal on soov säilitada ja võimalusel veelgi tugevdada usaldust EAÜ kui 

organisatsiooni vastu, mille peamiseks indikaatoriks on rahulolu EAÜ teenustega. Suhtes avalikkuse ja 

partneritega on EAÜ ambitsioon kujuneda organisatsiooniks, millel on hea maine ja mille arvamusel on 

oluline kaal nii erialalistes kui ka laiemalt ühiskondlikes debattides. Väljapoole suunatud  ambitsioonide 

saavutamiseks peab EAÜ põhitegevus olema teostatud võimalikult kvaliteetselt, mida toetab 

organisatsiooni sisemine ambitsioon luua töökeskkond, kus töötavad professionaalsed töötajad ja kelle 

töö tulemusel kinnistub EAÜ roll valdkondliku kompetentsikeskusena. 

Arengukavaga pannakse paika organisatsiooni peamised mõõdikud ja kõigi kolme arengusuuna kaupa 

spetsiifilised tegevused koos taotletavate tulemustega. 

Vaiko Eplik loeb ette ühe antud päevakorrapunkti raames laekunud küsimuse/ettepaneku: 

1. kas EAÜ-l on olemas pikem perspektiiv, et koostöös EEL-i ja EFÜ-ga välja töötada teoste 

registreerimise ühtne keskkond.  

Vastab Mati Kaalep: koostöö EFÜ ja EEL-iga on tihe ja seni eriti erakopeerimise vallas, kuid kindlasti 

saaksime nendega koostööd laiendada, et teha ühingutega suhtlemine mugavamaks nii kasutajatele 

kui ka õiguste omajatele.  

Vaiko Eplik teeb ettepaneku kinnitada EAÜ arengukava aastateks 2022-2025. 
 
Hääletamine: poolt 37 + 1 volikirja alusel, vastu 0, ei võtnud osa 21.  
 
Otsus: 38 poolthäälega kinnitada EAÜ arengukava aastateks 2022-2025.  
 
Lisa 10 – EAÜ arengukava aastateks 2022-2025 
 

10. EAÜ põhikirja muutmine 

Vaiko Eplik annab antud päevakorrapunkti osas sõna EAÜ juristile Anne-Ly Hussarile. 

Anne-Ly Hussar: EAÜ juhatus on teinud ettepaneku muuta EAÜ põhikirja nii, et EAÜ liikmeks saaksid olla 

ainult autorid ja muusikateoste kirjastajad, kuid mitte enam autorite pärijad. Kehtiva EAÜ põhikirja punkt 

3.1 on sõnastatud nii, et EAÜ liikmeiks võivad olla autoriõigusega kaitstavate teoste autorid, kes on 

saanud vähemalt 7-aastaseks, ja nende õiguste omajad. Seega praeguse EAÜ põhikirja järgi võivad ka 

autorite pärijad olla EAÜ liikmeks. EAÜ liikmete hulgas on hetkel 342 pärijat, kes esindavad 233 surnud 

autori varalisi õigusi. Kusjuures ühel surnud autoril on tavaliselt mitu pärijat. Mõnel isegi 5 pärijat. 

Probleem EAÜ jaoks seisneb selles, et kui ühel elaval autoril on EAÜ üldkoosolekul ainult üks hääl, siis 
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surnud autori osas võib üldkoosolekul hääletada mitu pärijat. Kui EAÜ 1991. aastal asutati, siis ei 

osanud EAÜ seda probleemi ette näha. EAÜ-st hiljem asutatud kollektiivse esindamise organisatsioonid 

olid juba sellest probleemist teadlikud ja näiteks Eesti Audiovisuaalautorite Liidul (EAAL) on põhikirjas 

ette nähtud ka kliendiks vastuvõtmise võimalus ning kõik pärijad võetaksegi EAAL-is klientideks. Seega 

tuleks analoogiliselt EAAL-iga lisada ka EAÜ põhikirja punkt, mis käsitleb seda, et kes võetakse EAÜ 

kliendiks ning sätestada klientidele kuuluvad õigused ja kohustused.  

Seega kõigepealt tuleks muuta põhikirja punkti 3 alapunkti 3.1 ja täpsustada, et EAÜ liikmeks saavad 

olla ainult autorid ja muusikateoste kirjastajad.  

Ettepanek on sõnastada põhikirja punkti 3 alapunkt 3.1 järgmiselt: 

„3.1. EAÜ liikmeiks võivad olla: 

3.1.1. autoriõigusega kaitstavate teoste autorid, kes on saanud vähemalt 7-aastaseks, ja kellel on 

vähemalt üks avalikustatud teos; 

3.1.2. kirjastajad, kelle põhitegevuseks on muusika kirjastamine ja kellele kuuluvad autorite või nende 

pärijatega sõlmitud käsutustehingu alusel autoriõigused.“ 

Kliendistaatuse sisseviimiseks tuleks EAÜ põhikirja vastavalt täienda. 

Ettepanek on täiendada EAÜ põhikirja punktiga 3¹ järgnevas sõnastuses:  

„3¹ EAÜ KLIENDID, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

3¹.1. EAÜ klientideks võivad olla autorite pärijad, samuti kirjastajad, kes ei vasta liikmestaatuse nõuetele, 

kuid kes soovivad neile kuuluvaid autoriõigusi teostada EAÜ kaudu. 

3¹.2. Kliendiks vastuvõtmise otsustab juhatus avalduse saamisele järgneval koosolekul, kusjuures 

kliendiks astumise päevaks loetakse avalduse esitamise päeva, kui juhatuse otsusega ei ole määratud 

teisiti. 

3¹.3. EAÜ kliendiga sõlmitakse tähtajaline või tähtajatu kliendileping. 

3¹.4. EAÜ kliendil on samad õigused ja kohustused nagu EAÜ liikmel, v.a õigus osaleda ja hääletada 

üldkoosolekul, olla valitud juhatusse või revisjonikomisjoni liikmeks jm õigused, mis on teostatavad 

ainult läbi üldkoosoleku.“ 

Kolmas EAÜ põhikirja muudatus puudutab punkti 3 alapunkti 3.10. Tegemist on hooletusvea 

parandamisega. Nimelt on põhikirja punktis 3.10 ja sellele järgnevates alapunktides sätestatud EAÜ 

liikme kohustused, kuid kehtiva põhikirja punkti 3.10 tekstist on hooletusvea tõttu välja jäänud sõna 

„liige“.  

Ettepanek on antud hooletusviga likvideerida ja põhikirja punkti 3 alapunkt 3.10 sõnastada järgmiselt: 

„3.10. EAÜ liige on kohustatud:“ 

Vaiko Eplik loeb ette laekunud küsimuse: 

1. Miks EAÜ põhikirja ei või muuta selliselt, et üks autori pärijates saab olla EAÜ liige ja teised pärijad on 

kliendid ja selle peavad nad ise kokku leppima, et kes neist saab olla liige. 
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Vastab Vaiko Eplik: Põhimõtteliselt võiksid pärijad selles omavahel kokku leppida, kuid on kaheldav, kas 

pärijad selles ka tegelikult suudavad kokku leppida.  

Vaiko Eplik esitab kõik need kolm ettepanekut koos üldkoosolekule kinnitamiseks. 

Hääletamine: poolt 30 + 1 volikirja alusel, vastu 3, ei võtnud osa 25. 

Otsus: EAÜ põhikirja muutmise ettepanek lükati tagasi, kuna selle muutmise poolt ei hääletanud üle 2/3 

üldkoosolekul osalenud liikmetest5.  

11. EAÜ liikmeks olevate pärijate üleviimine liikmestaatusest kliendistaatusesse 

Vaiko Eplik annab antud päevakorrapunkti osas sõna EAÜ juristile Anne-Ly Hussarile. 

Anne-Ly Hussar: EAÜ liikmete hulgas on hetkel 342 pärijat, kes esindavad 233 surnud autori varalisi 

õigusi. Kusjuures ühel surnud autoril on tavaliselt mitu pärijat. Probleem EAÜ jaoks seisneb selles, et 

kui ühel elaval autoril on EAÜ üldkoosolekul ainult üks hääl, siis surnud autori osas võib üldkoosolekul 

hääletada mitu pärijat. EAÜ juhatus on teinud ettepaneku lahendada see probleem nii põhikirja 

muutmisega kui ka juba EAÜ liikmeks olevate pärijate staatuse muutmisega. Mis tähendab seda, et juba 

EAÜ liikmeks olevad pärijad tuleks eraldi üldkoosoleku otsusega viia liikmestaatusest üle 

kliendistaatusesse.  

Seni EAÜ liikmestaatuses olnud pärijate üleviimine kliendistaatusesse tähendaks seda, et ka edaspidi 

laieneksid neile samad õigused ja kohustused, mis neil olid EAÜ liikmena, kuid nad ei saaks enam 

hääletada üldkoosolekul ning olla valitud juhatusse või revisjonikomisjoni liikmeks. Kuid osaleda 

üldkoosolekul võiksid nad soovi korral ka edaspidi. Mis puudutab pärijatega sõlmitud lepinguid, siis 

kliendistaatusesse üleviimisega ei sõlmi EAÜ pärijatega uusi lepinguid, vaid EAÜ käsitleks pärijatega 

sõlmitud liikmelepinguid edaspidi kui kliendilepinguid. 

Vaiko Eplik loeb ette ühe antud päevakorrapunkti osas laekunud küsimuse: 

1. Mille poolest aitab pärijatelt liikmestaatuse äravõtmine paremini neil oma õigusi teostada? 

Vastab Vaiko Eplik: Pärijatelt liikmestaatuse äravõtmine ei kahjusta kuidagi neile pärimisega üle läinud 

autoriõiguste teostamist. Kuid see lihtsustaks EAÜ tööd ja üldkoosolekute läbiviimist. 

Vaiko Eplik paneb hääletusele ettepaneku muuta kõikide seni EAÜ liikmeks olevate pärijate staatust ja 

viia nad liikmestaatusest üle kliendistaatusesse. 

Hääletamine: poolt 26 + 1 volikirja alusel, vastu 6, ei võtnud osa 26. 

Otsus: EAÜ liikmeks olevate pärijate üleviimine liikmestaatusest kliendistaatusesse lükati tagasi, kuna 

selle poolt ei hääletanud vähemalt 50% üldkoosolekul osalenud liikmetest6.  

 

5 Mittetulundusühingute seaduse § 23 lõike 1 kohaselt on põhikirja muutmise otsus vastu võetud, kui selle poolt 

on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud 

suurema häälteenamuse nõuet. 

 
6 Vastavalt EAÜ põhikirja punktile 4.9 otsustatakse kõik küsimused üldkoosolekul lihthääleenamusega, v.a 

juhtudel, kui seaduses on ette nähtud teisiti. 
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12. Pärnu puhkemaja võõrandamine 

Juhatus on otsustanud Pärnu puhkemaja (Karusselli 47) kinnisasja võõrandada, kuid vastavalt põhikirja 

punktile 4.8.3 on selleks vaja üldkoosoleku nõusolekut.  

Vaiko Eplik annab Pärnu puhkemaja küsimuse osas sõna Mati Kaalepile, kes selgitab, et EAÜ liikmetel 

on alates 2010. aastast olnud võimalik kasutada EAÜ Pärnu puhkemaja. 2021. aastal registreeriti Pärnu 

puhkemajas ööbimisi kokku 669 korda, sealhulgas EAÜ liikmete poolt 306 korda (46%) ja mitteliikmete 

poolt 363 korda (54%). Aasta varem oli ööbimisi 652, millest EAÜ liikmete broneeringuid oli 372 (57%) 

ja mitteliikmete omi 280 (43%). 

Aja jooksul on Pärnu puhkemaja tähtsus autorite seas aina langenud ja juhatuse hinnangul ei ole antud 

maja haldamine EAÜ poolt enam autorite huvides. Pärnu puhkemaja kulud ületavad viimastel aastatel 

selle tulusid ligi 6000 euroga.  

Pärnu puhkemaja kinnistule on koostatud 15.06.2021 hindamisakt, mille järgselt oli kinnisasja väärtus 

hindamise hetkel 265 000 eurot. Lõpliku müügihinna kujundab turg. 

Vaiko Eplik loeb ette laekunud küsimused: 

1. Kui maja võõrandada, siis mis sellest rahast saab? 

Vastab Mati Kaalep: Plaan on kulutada see raha loomemaja ostmiseks või asutada fond, et toetada EAÜ 

liikmete loomelaagreid. 

2. Kas praegu on parim aeg puhkemaja müümiseks? Kas saadud raha eest on võimalik osta loomemaja 

mõnes looduskaunis kohas?  

Vastab Mati Kaalep: EAÜ eesmärk ei ole edutut puhkemaja ülal pidada. Samas ei ole võimalik mingit 

muud kinnistut osta kuni eelmine kinnistu ei ole võõrandatud.  

3. Kas seda puhkemaja ei võiks paremini reklaamida, et kahjumist välja tulla? 

Vastab Merike Kirikal: EAÜ puhkemaja on mõeldud kasutamiseks ainult EAÜ liikmetele ja nende 

peredele. EAÜ ei paku majutusteenust. Aktiivselt EAÜ puhkemaja väljareklaamimine sotsiaalmeedias 

tähendaks seda, et me peaksime arvestama ja oma puhkemaja vastavusse viima nende nõuetega, mis 

kehtivad majutusteenuse osutamisele.  

Vaiko Eplik teeb ettepaneku panna hääletamisele Pärnus Karusselli 47 kinnistu ja seal asuva puhkemaja  

võõrandamise otsus. 

Hääletamine: poolt 25 + 1 volikirja alusel, vastu 8, ei võtnud osa 25. 

Otsus: Pärnus Karusselli 47 asuva kinnistu ja seal asuva EAÜ puhkemaja võõrandamisettepanek lükati 

tagasi, kuna selle poolt ei hääletanud vähemalt 50% üldkoosolekul osalenud liikmetest.  

13. Intellektuaalomandi ja autoriõiguse projekt 

Vaiko Eplik annab sõna Virgo Sillamaale, kes tutvustab koosolijatele intellektuaalomandi ja autoriõiguse 

projekti. 

Virgo Sillamaa: Antud projekti raames koostatakse digitaalsed õppematerjalid gümnaasiumi tasemele 

ja looverialade tudengitele. Samuti viiakse läbi koolitusi õpetajatele. Oleme alustanud ka 

intellektuaalomandi, iseäranis autoriõiguse alase teadlikkuse tõstmise kampaaniaga ja seda väga laiale 
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auditooriumile. See kampaania startis 12. aprillil. Kampaania põhisõnumiks on „Tunnusta autorit!“ 

Kampaania fooni loovad temaatilised artiklid traditsioonilises meedias. Kampaania kulmineerub 26. 

aprillil, millal tähistatakse maailma intellektuaalomandi päeva.  

Rohkem informatsiooni antud projekti ja kampaania kohta saab: 

Koduleht: https://intellektuaalomand.ee/ 

FB: https://fb.com/intellektuaalomand 

Instagram: @intellektuaalomand 

14. Muud teemad 

1. Kuidas on planeeritud EAÜ koostöö platvormiga Fairmus? 

Vastus: Fairmusiga on EAÜ-l sõlmitud leping, mis lubab neil kasutada Netiraadio andmebaasi. Samuti 

on EAÜ-l sõlmitud Fairmusiga litsentsileping, mis lubab neil kasutada oma platvormil EAÜ poolt 

esindatud muusikateoseid ja Fairmus maksab EAÜ-le selle eest litsentsitasu.  

2. Kas oleks mõeldav EAÜ raha investeerida perspektiivikamatesse investeerimisfondidesse? 

Vastus: EAÜ ei saa autorite rahaga riskida ning kui on vaja raha pikemalt hoiustada, siis peame me seda 

tegema turvaliselt ja riskivabalt.  

 
Vaiko Eplik kuulutab EAÜ 2022. aasta korralise üldkoosoleku lõppenuks. 
 
 
Juhataja      Protokollija 
 
 
_______________________     ______________________ 
Vaiko Eplik      Anne-Ly Hussar 
/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 

https://intellektuaalomand.ee/

