
 
 
 
 

 
Eesti Statistikaseltsi üldkoosoleku protokoll 

 
Toimumisaeg: 21. aprill 2011 

Toimumiskoht: Tallinn, Tõnismägi 2, Rahvusraamatukogu suur konverentsisaal  

 

Koosoleku juhataja: Imbi Traat 

Protokollija: Juta Sikk  

 

Koosoleku algus kell 13.30. 

Kohal: Imbi Traat, Ene-Margit Tiit, Tõnu Kollo, Katrin Niglas, Kaia Philips, Juta Sikk, 
Krista Vahter, Kalev Pärna, Anne Raadla, Kaja Sõstra, Ülo Kristjuhan, Kandela Õun, 
Gudrun Veldre, Tiiu Paas, Ene Palo, Silver Toompalu.  
 

Päevakord: 
 

1. Juhatuse aruanne 2010. aasta tegevuse kohta 

2. 2010. aasta finantsaruanne. Revisjonikomisjoni aruanne. Finantsaruande 

kinnitamine 

3. Seltsi edasise tegevuse arutelu 

 

1. Juhatuse aruande esitas Eesti Statistikaseltsi president Imbi Traat. Praegune 7-

liikmeline juhatus valiti eelmisel üldkoosolekul 13. aprillil 2010 Eesti Maaülikoolis 

toimunud konverentsi esimese päeva lõpus toimunud üldkoosolekul ning 

tööülesanded jaotati järgmiselt: 

- Imbi Traat, president 

- Kalev Pärna, asepresident 

- Jaan Pelt, laekur 

- Juta Sikk, sekretär 

- Ene-Margit Tiit, organiseerimiskomisjoni esimees 

- Krista Fischer 

- Katrin Niglas. 

 



 Olulisemad tegevused möödaläinud aastal olid järgmised. 

• Selts tuli registreerida mittetulundusühingute registrisse. 

•  2009. aasta majandusaasta aruanne tuli esitada  esmakordselt 

elektrooniliselt, mis nõudis raamatupidamislikku nõuannet.  

• ESS tegevus kulmineerub alati aastakonverentsiga. 22. konverents teemal  

„Statistika ja eluteadused“ toimus  13.-14. aprillil 2010 Tartus Eesti 

Maaülikooli aulas, millest võttis osa üle 80 inimese ning esineti  21 

ettekandega. See konverents korraldati tartlaste jõududega (peakorraldaja 

Kalev Pärna, kellele olid abiks  seltsi juhatuse liige Juta Sikk ja 

statistikaüliõpilased Joosep Lassmann, Silva Kasela, Mari Liiva). 

• Koostati ja anti välja ESS Teabevihik nr. 21, mis sisaldab ESS 22. 

konverentsi ettekandeid, ilmus käesoleva  konverentsi ajaks ja mille 

kirjastajaks oli Eesti Statistikaamet, koostaja Kalev Pärna). 

• Seoses üleminekuga eurole on liikmete aastamaks 7 eurot, pensionäridele 2 

eurot. 

  

2. Finantsaruande koostas juhatuse liige Jaan Pelt. Revisjonikomisjoni aruande (vt. 

lisa 1) esitas Kaja Sõstra. Revisjonikomisjoni hinnangul kajastab 2010. 

majandusaasta kohta koostatud finantsaruanne õigesti seltsi finantsseisundit ning 

majandustegevuse tulemust seisuga 31.12.2010. Revisjonikomisjon tegi 

üldkoosolekule ettepaneku kinnitada finantsaruanne seisuga 31.12.2010. 

     Kinnitati ühehäälselt ESS finantsaruanne ja revisjonikomisjoni  aruanne.  

 

3. Seltsi edasise tegevuse arutelu.  

• Arutleti järgmise aasta konverentsi  teema üle, tulemas on seltsi 20. juubel. 

Sellega seonduvalt avaldati järgmisi mõtteid: teha nn „kirju” konverents, 

kutsuda esinejaid Rootsist, üks sektsioon võiks olla inglisekeelne, sektsioonid ei 

tohiks töötada paralleelselt, üks sektsioon võiks olla tudengisektsioon, nimetati 

veel posterettekannete võimalust, konverentsi toimumiskohaks pakuti Tartut. Ka 

võiks konverentsil anda ülevaate 2012 alguses toimunud rahvaloendusest. 

• Tõnu Kollo tegi ettepaneku läbi viia tudengitööde konkurss, autasustades 

parimaid rahalise auhinna ja aukirjadega. Selleks on vaja välja töötada statuut. 



 

Koosolek lõppes kell 14.20. 

 

Koosoleku juhataja:                                  Imbi Traat 

Protokollija:           Juta Sikk 


