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Algus 19.00, lõpp 19.18
Juhatuse koosolekust võtsid osa 9 juhatuse liiget: Rafael Milerman, Kadri Kurm, Heiki Hõimoja,
Ranno Rüüberg, Kaido-Allan Lainurm, Einar Alliksaar, Natali Käsk, Heli Raidve, Priit Raudla
Puudusid: Jelena Maljutina, Henry Mang, Asso Nettan, Andrus Kuiva, Aila Lainurm
Koosoleku juhataja Rafael Milerman
Protokollija Ellin Sarapson
Päevakord:
1. Meetme 5 (covid meede) hindamiskomisjoni kinnitamine. Ettepanek on kasutada sama
hindamiskomisjoni koosseisu, kes hindab ettevõtluse meedet 1.2.
2. Geopargi riigihankest. Anname ülevaate.
3. Kohapeal algatatud teemad
Päevakorrapunkt 1
Meetme 5 (covid-meede) hindamiskomisjoni kinnitamine.
Rafael Milerman teeb ettepaneku kasutada sama hindamiskomisjoni koosseisu, kes hindab
ettevõtluse meedet 1.2 (koosseisu kuuluvad Demis Voss, Tiina Sergo, Andrus Saliste, Taimi
Viidna, Helen Haab. Asendusliikmed Urmas Lepik, Gerli Veeleid, Mari-Liis Dolenko, Triin Kallas,
Merike Palts). Covid-meede on väga sarnane ettevõtlusmeetmele 1.2 ja on nö ühekordne raha.
Heli: Ettepanek on hea.
Hääletus: 9 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud
Otsustati:
1.1 Kasutada meetme 5 (covid-meede) puhul sama hindamiskomisjoni koosseisu, kes hindab
ettevõtluse meedet 1.2.

Päevakorrapunkt 2
Ülevaade Geopargi riigihankest.
Rafael Milerman räägib, et riigihanke komisjoni kuuluvad tema ise, Heiki Hõimoja ja Eliko Kõiv.
Hange kukkus läbi, ühtegi pakkujat ei olnud. Eliko on pidanud nõu LHKK nõustaja
Advokaadibüroo Rask juristiga. Praegu on teema, et läheme läbirääkimistega edasi, aga see jäi
korra pausile, sest Eliko on haiguslehel.
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Päevakorrapunkt 3
Kohal algatatud teemad
Rafael Milerman räägib, et Eliko Kõiv andis teada soovist oma töökoormust vähendada ja ei soovi
enam jätkata koostööprojektide koordinaatorina, seoses sellega peame hakkama otsima sellele
ametikohale uut inimest. Värbamiskomisjon on hiljuti loodud, kui liikmed vastu pole, hakkaks
sama koosseisuga otsima uut koostööprojektide koordinaatorit.
Heiki Hõimoja: Kas see tähendab, et meile tuleb üks inimene lisaks?
Rafael Milerman: Otsime uue inimese osalise töökoormusega. Siis jääb meil kaks poole kohaga
meetmejuhti Ellin ja Marianne, osalise koormusega büroojuht Eliko, osalise koormusega
koostööprojektide koordinaator ja juhatuse esimees. Uus koostööprojektide koordinaator saaks
alustada uuest aastast. Eliko päevapealt ära ei lähe, annab poolikud asjad üle, nii et vaakumisse
me hetkel ei jää.
Heiki Hõimoja: Kas Geopark läheb ka uuele inimesele üle?
Rafael Milerman: Geopargi jaoks on meil eraldi projektijuht olemas.
Rafael Milerman: Kas Heli Raidve ja Natali Käsk on nõus värbamiskomisjoni liikmetena uue
inimese otsimisel jätkama?
Heli Raidve: jah
Natali Käsk: jah
Rafael Milerman: Selge. Kuulutame siis sotsiaalmeedias ja töötukassas koostööprojektide
koordinaatori otsingu välja, kuulutus on peaaegu valmis juba. Meil on vaja eelkõige inimest, kes
tahab suhelda ja tegeleda kannatlikult sidusrühmadega, kellele meeldib osaleda ka õppereisidel.
Kaido-Allan Lainurm: Mis töökoormus sellele uuele inimesele on?
Rafael Milerman: Pean Elikoga üle rääkima, hetkel on koormus 0,5, aga võimalik, et sellega ei
vea välja ja tuleb panna 0,7. Samas tööaega pole mõtet mõõta nädala, vaid pigem kuu või kolme
kuu lõikes. Näiteks kui on õppereis, siis tuleb tunde väga palju ja mingi hetk saab rahulikumalt
võtta. See töökoht on inimesele, kes on suuteline oma aega ise planeerima.
Kaido-Allan Lainurm: Kui palju hakkaks olema dubleerimist koostööprojektide koordinaatori ja
büroojuhi töös?
Rafael Milerman: Üldse mitte. Küsimus on, kuidas me lahendame ära koostööprojektide ja büroo
maksetaotlused, need jooksevad erinevatelt ridadelt. Kuna me teeme seda nii suurtes mahtudes
juba tänaseks, läheb see juba finantsplaneerimise alla. Minu nägemus on see, et neid
maksetaotlusi peab tegema üks inimene, siis on temal ülevaade meie finantsseisust. Sellisel juhul
ei teki sellist olukorda, et meil eelarves raha on, aga ei saa inimestele raha maksta, me ei tõmba
ennast vaakumisse. Kui me lööme need maksetaotlused lahku kahe inimese vahel, siis see
töötaks ainult sellisel juhul, kui need kaks inimest planeerivad tööd koos ja suhtlevad hästi
tihedalt.
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Otsustati:
3.1 Hakkame otsima uut koostööprojektide koordinaatorit.
3.2 Uue koostööprojektide koordinaatori värbamisest võtab osa praegune värbamiskomisjon
koosseisus Heli Raidve, Natali Käsk, Rafael Milerman ja Eliko Kõiv.

(allkirjastatud digitaalselt)
Rafael Milerman
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
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