EPÜ juhatuse koosolek 19.05.2014 kell 10.00
Türi Kultuurimajas
Osalesid: Harry Illak, Andres Avarand, Kaido Kivi, Jüri Takjas ja Valdo Rüütelmaa.
Skype vahendusel osales Bert Langeler
Puudus: Peeter Änilane
1. EPÜ vastutava sekretäri, tegevdirektori staatusest, tööülesannetest ja tasustamisest.
H. Illak: Kas projektide juures olevad rahasid tuleb eraldi käsitleda? Mis on FIE töötasus? Mida teeb
vastutav sekretär palga eest?
V. Rüütelmaa: Siiani on lisa töö eest kui on tulnud lisa tegevusi, projektidelt saanud lisatasu.
A. Avarand: Teen ettepaneku, et vastutav sekretär kirjutab projektid EPÜ palga sees aga dirigendi töö
tasustatakse eraldi.
H. Illak: Kõigepealt planeeritakse eelarve. Hiljem koostatakse aruanne. Kas EPÜl on vaja üldse
vastutava sekretäri ametikohta?
Otsus: Vastutava sekretäri ametikoht on vajalik.
B. Langeler: Kõik peaks olema kokkulepitud.
Otsus: Vastutav sekretär kirjutab ja juhib projektid EPÜ palga eest aga dirigendi töö tasustatakse
eraldi kui on projektides selleks raha. Sellega seoses tuleb aasta alguse V. Rüütelmaa FIE arvelt
maha arvata EST-NOKi projektijuhtimise raha.
A. Avarand: Transpordi kompensatsioon ei peaks olema sekretäril oma rahast eelnevalt sularahas
makstud.
Otsus: Transpordi rahad tuleks maksta eelnevalt esitatud taotluste alusel ülekandega.
2. EPÜ rahaliste seisude ülevaade.
H. Illak: Igas kvartalis peab olema juhatusele EPÜ rahadest aruanne. Alati peab olema võimalus saada
ülevaadet rahade liikumisest.
Otsus: Kord kvartalis peab olema juhatusele EPÜ rahadest aruanne. Raamatupidaja peab
aruandele lisama alati kultuurkapitali lepingu numbri.
3. Puhkpillimuusika arengukavast.
H. Illak: Miks ei ole arengukavale keegi midagi kommenteerinud? Kas on liiga keeruline arvutis
kommenteerida?
A. Avarand: Peaks olema üleval ka noorte dirigentide konkursi info kodulehel. Noorte dirigentide
konkursil võiks olla arutelu või läbiviia Kärajad 2, orkestriliikumise arutelu.
Kaido Kivi: Teen ettepaneku panna kodulehele arengukava üles ja lõpptähtaeg, mis ajani saab veel
arengukava täiendada.
Andres Avarand: Dirigentide konkursi ajal võiks korraldada mõttetalgud.
4. Ülevaade toimunud ja lähiajal toimuma saavad ettevõtmised ehk pilk EPÜ tegevuskavale.
H. Illak: Toimunud ürituste arutelu. Tabasalu Metsasarvepäev ja Nõmme Pasunapäevad võiksid olla
paremini turundatud, muidu väga toredad üritused.
Bert Langeler: Võsu Viisiga kõik kulgeb plaanipäraselt. Programm on olemas ja registreerimine käib.
Planeeritavad üritused saavad toimuma.
5. Kultuurkapitali 3. kvartali toetused.
Kõik projektid on saadetud kõigile juhatuse liikmetele.
Otsus: Kõik on aktsepteeritav.

Kaido Kivi: Kas Eesti Noorte Brass võiks eraldi esitada Ungarisse sõiduks uuesti taotluse?
H. Illak: Kas Eesti Noorte Brass saaks eraldi mõne teise organisatsiooni kaudu raha taotleda?
Otsus: Ei esitata EPÜ alt.
6. CISMi aastakoosoleku ettevalmistuse seisust.
H. Illak: Kristiina Alliksaar otsib projekti läbiviima kellegi Viljandi Kultuurikolledži tudengitest. Ka
EPÜl saab olema organiseerimisel oma roll. Täpsem info juba hiljem.
7. Ideed ja plaanid pikemas perspektiivis.
H. Illak: Inimeste hulgas võiks teha turunduskampaaniat. Kui palju räägitakse kooli õppeprogrammis
puhkpillimuusikast?
A. Avarand: Tallinna Ülikool aktiviseerib dirigeerimisõpet.
B. Langeler: Järgmisel koosolekul peaks arutama konkursside küsimust.
Koosolekut juhatas: Harry Illak
Protokollis: Valdo Rüütelmaa

