
Kokkuvõte 23. veebruaril 2022 Paides Järvamaa Muuseumi uues hoones toimunud  
Eesti Apteekrite Liidu üldkogust 

Eesti Vabariigi aastapäeva eelsel päeval toimus Paides Eesti Apteekrite Liidu korraline 
üldkoosolek. 


Päevakorras oli
1.    Juhatuse ülevaade EAL 2021. aasta tegevusest ning 2021. aasta majandusaasta aruande 

ära kuulamine ja kinnitamine
2. Volikogu liikmete valimine järgmiseks 4 tegevusaastaks
3. Arutelu päevakohastel teemadel: apteekide omandireformi tulevik, projektid jmt.

Lisaks täisliikmetele osalesid üldkogul toetajaliikmed ja ka kutsutud külalised. Asukoha, kuupäeva, 
koroonapandeemia ja muude “takistuste” tõttu oli osavõtt kohapeal tagasihoidlik. Mitmetel 
tekkisid takistused veel vahetult enne tulekut. Siiski oli tänu mitteosalenud liikmete antud 
volikirjadele kvoorum olemas ja üldkoosolek otsustusvõimeline. Aitäh kõigile, kes üldkoosoleku 
õnnestumisele omalt poolt kaasa aitasid: kohapeal osalesid ja ka mõnele osalejale volikirja andsid. 
Vajalikud otsused said vastu võetud.


Volikogu liikmekandidaate oli üles seatud kuraditosina jagu ja kõik kandidaadid said ka liikmete 
täieliku toetuse osaliseks. Palju õnne uuele volikogu koosseisule, kelle vedada Apteekrite Liidu 
rong järgmised neli aastat on.


EAL volikogu liikmeteks valiti: Anu Laimets, Ester Tiru, Eva-Viktooria Närsma, Kai Kimmel, 
Kristi Väits, Maarja Tiitson, Malle Hilpus, Merilin Ujok-Järvik, Tiina Järve, Riina Gull, Ulvi 
Talts, Ülla Kaare ja Ülle Rebane. Volikogu 13 liikmest 7 oli ka eelmises volikogu koosseisus, 6 on 
uued liikmed.


Eesti Apteekrite Liidu volikogu vastvalitud liikmed

vasakult: Anu Laimets, Ülle Rebane, Ulvi Talts, Ülla Kaare, Kai Kimmel ja Tiina Järve.


Fotolt puuduvad Ester Tiru, Eva Närska, Kristi Väits, Maarja Tiitson, Malle Hilpus, 

Merilin Ujok-Järvik ja Riina Gull.




Koosolekule järgnes ekskursioon alles valmivas Järvamaa Muuseumi hoones, milles väljapaistvale 
kohale tuleb ka apteegiekspositsioon. Sellest vanema osa moodustab juba varasemast ajast 
tuttav nn “Brasche kollektsioon”. Uuem osa põhineb Pärnu Vanast Apteegist Einar Pauguse poolt 
deponeeritud apteegi sisustusel.


Kai Kimmel ja muuseumirahvas kutsuvad kõiki apteekreid Järvamaa apteegikollektsiooni 
täiendamisele kaasa aitama: kui teil on vanemat apteegimööblit, apteegiklaasi või 
-portselani, mida te raatsite muuseumile annetada või väljapanemiseks deponeerida, on 
see väga oodatud. Muuseumi on kummalisi radu ja läbi mitmete inimeste jõudnud erinevad 
apteegiesemed, mis ilma äratundva apteekri silmata oleks hävitatud või prügimäele viidud. 

Kui teil on muuseumi sobivat vara või teate kedagi, kellel võiks seda olla, siis palume seda 
teavet ka Järvamaa muuseumiga või Kai Kimmeliga jagada. 

Enne kojusõitu pakkusid kohalikud kokad meile maitsva lõunasöögi. Usun, et kõigile osalejatele 
sai sellest rõõmus ja meeldejääv päev.


Kaidi Sarv

EAL peaproviisor


