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1. Vabariiklikud konkursid. (Kas hakata korraldama konkursse õpilasorkestritele, kus ei saaks 
rakendada abijõudusid ja muuta konkursside intervall 3. aastaseks? Kuhu jääks vanuse 
ülempiir?) 

- EST-NOK 2009 kuupäev võiks olla pühapäev 29. märts 2009 Estonia Kontserdisaalis.  
- Ettepanek tõmmata vanuse ülempiir allapoole, teine ettepanek viia kahte kategooriasse, kus 

teisel on ülempiir 15 (ka). Ettepanek teha ühtlasi neile sama kõva auhind kui kogu konkursile.  
- Orkestrite muu liigitamine pole ilmsesti oluline, tuleb valida vaid samal tasemel kohustuslik lugu 

(aga mitte sama seade muude orkestritega).  
- Kaido arvates võiksid siiski muusikatudengid saada kaasa teha. Ja jätame lisajõudude võimaluse 

üldse välja, tekivad ehk ka tõesti uued mängijad aukude täiteks. Jääb üks grupp kuni 15 aastat 
(ka) ilma lisajõududeta ja teine grupp kuni 25 aastat (ka), lisajõude ei ole. Proovime seekord 
sedamoodi.  

- Žüriiga mõte, et kasutada lisaks paarile väljamaalasele ka mentorite nimekirja inimesi ja rahasid, 
5 liiget, hindamisel ääred maha võtta ja kolme keskmine, variandid ka 1 sümfi dirigent kampa 
võtta (näiteks Paul Mägi, Mihkel Kütson, Jüri Alperten vm). 

 
2. EPÜ raamatupidamine. (Kas avada arveldusarved eraldi ENPOle, VOPile ja Eesti Noorte 
Brassile?) 
- Ettepanek raamatupidajale, et üldkoosoleku ajaks jaanuaris oleks olemas lõplik majandusaasta 

aruanne. 
- Avada eraldi arveldusarved nii ENPO’le, VOP’ile ja Noorte Brassile. 
- Vastuseks Ott Kase kirjale kinnitada Valdo vastus, mis oli väga pädev. 
- Toomas mõtleb variandi peale tekitada reglement, millistel tingimustel üldse üle ühingu alt 

rahasid saadakse ja kuidas juhatust informeeritakse, et juhatus saaks üldse vastutada kõigi 
asjade eest.  

 
3. EPÜ üldkogu viimine sügiselt jaanuari. (Eelarve on vaja vastu võtta I kvartalis) 
- Ettepanek teha üldkogu edaspidi uue aasta alguses ja kattuks VOPi tegemistega, ettepanek väga 
hea, järgmine kogunemine laupäev 17.jaanuar 2009.a. kell 11:00. 
- Ettepanek kinnitada aasta eelarve, mida on finantseerijatele esitamiseks, aga ka iseendale vaja 
- Ettepanek kinnitada festivalide ja muude ürituste kava, et saaksime selle varakult välja pakkuda 

nii Eesti kui ka tõlgituna CISMile. 
 
4. Jooksvad küsimused: 
- Etteheidetele (juhatuse koosolekuid toimub vähe) vastuseks seda, et alati pole vaja asju 

otsustada koosolekutel, vaid seda on võimalik läbi viia ka jooksvalt ja teineteisega aktiivselt 
suheldes. Töö tulemusena on toimunud nii orkestrite konkurss kui ka üle hulga aja Interpreetide 
konkurss, mis mõlemad tulid väga hästi välja ja ei vajanud koosolekuid selle tavapärases 
mõistes. Lisaks, kui juhatuse liikmed resideeruvadki erinevatel linnades, siis ei ole mõtet raisata 
nende inimeste aega sõitmise peale. 

 
- Liikmetega seis väga hea, orkestreid juba 105, lisandusid ka 2 dirigenti – Endel Nõgene ja Bert 

Langeler.  
 

- Võeti teadmiseks kohtumäärus, et on sündinud kompromiss Mati Põdra ja Eesti Koorijuhtide 
Liidu vahel, kus ekspertkomisjon annab välja Mati Põdrale välja mingi kutsekategooria hiljemalt 
1.septembriks 2008.a. 

 
- Ülevaade noodiinfo kataloogi edenemisest, kus on jõutud sisuliselt lõpusirgele, kuid mis „koera 

sabast” kuidagi üle ei saa. Kui lõpuni ei jõua, siis kaalume variante kellegi teisega otsast 
alustada. Variante 3: senise koduka looja ja haldaja, Vanemuisele samasuguse programmi looja 
või Puhkpilliorkester Tartu koduka looja ja haldaja. 

 
- Eesti Puhkpillimuusika presentatsioon Austrias, Valdo esineb, arutame millalgi täiendavalt ideid, 

mida ja kuidas esitleda, sh. organisatsioone ja festivale jm. üritusi. 
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