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Koosoleku päevakord:
1. 2019 aasta esialgsed tulud-kulud
2. EIL 2020 kalenderplaan ja eelarve
3. EIL toetajad 2020
4. Aastaaruande koostamisest
5. Muud küsimused
Punkt 1.
S.Falkenberg teeb ülevaate 2019. aasta esialgsetest inventeerimata tuludest-kuludest. Eelmise
aasta keskel muutus rahastus ja EPK hakkas otse maksma liitude kulusid, mis kaetakse riigi toetusest (sh. HMM-st).
+ tasutud EPK
poolt

EIL 2019 aasta tulud

Lisainfo

EIL
tasunud

EPK
tasunud

+ ettemaks
2020 aastaks

1 Riigi toetus

59538

1 Personalikulud

7894

3332

2 KOV (Tallinn)

11184

2 Majandamiskulud

6557

811

560

3 Võistlused Eestis

6457

4832

3 Liikmemaksud

54761

EIL 2019 aasta kulud

4 Osavõtumaksud

4576

4 Rahvusvahelised võistlused Eestis

5 Riigikogu toetus

5000

5 Välisvõistlused

40314

29456

6 Sportlaste ettevalmistus ja tugitegevus

45546

16330

6 Sponsorid ja sihtannetused, sh

43143

a. Nefab Packaging OÜ

11500

RT tennisele

b. Invaru OÜ

10000

RT spordialad

c. EVVÜ - Sinilille kampaania

10500

Istevõrkpallile

d. Tallinna Vesi

5000

e. Playtech Estonia

2000

f. Ajakiri Sport
g. Mart Maask+ Maainvest OÜ
7 Muu tulu, sh
a. Osmosis bocciale

Istevõrkpallile

643
3500

Tartu tennis

4851
3000

7 Reservi kasutamine

3343

861

sealhulgas spordialadele:
a. kergejõustik

3756

6438

1252

b. Pararattasõit

21976

7098

497

c. Ratastoolitennis

21087

8136

d. Ratastoolivehklemine

6163

8324

e. Ratastoolicurling

41935

7296

f. Parapurjetamine

3589

63

b. Agitose fondist läbi EPK

750

g. Jõutõstmine

2084

2718

c. Kergejõustik

428

h. Elektriratastoolide saalihoki

7641

1500

d. Paadi rent Lätti

250

e. Muu tulu

423

KOKKU TULU

128852

KOKKU KULU

110972

KOKKU koos EPK poolt tasutud
summaga

183613

KOKKU koos EPK poolt tasutud summaga

165733

OTSUS: Asuda koostama aastaaruannet.

3797

Punkt 2
EIL 2020 tegevusplaan ja eelarve on esitatud nii koondatuna kui kulude pool ka detailsemalt
(vt.lisa)
EIL kolm sportlast on Tokyo POM kandidaadid:
 Egert Jõesaar, F44, kettaheide
 Egertile on planeeritud sel aastal kaks välislaagrit ning lisaks kaks kontrollvõistlust.
Lisaks osaleb ta kõigil võimalikel EKJL korraldatavatel heitealade võistlustel. Egerti
treeningud toimuvad põhiliselt Audenteses, üks-kaks kohalikku treeninglaagrit Tallinnast eemal (koha valivad ja otsustavad treenerid).
 Mari-Liis Juul, pararattur, C5
 Mari-Liis peab veel osalema võistlustel, mis on vajalikud edetabeli punktide kasvatamiseks. Euroopa naiste seis pingeline, Eesti ja Soome hetkel esimestena ilma kohata, kuid näiteks väiksemate punktidega RSA on omale koha taganud. See tähendab üsna suurt lootust 5 (+mingi arv tagastatuid) lisakohale kandideerimiseks.
 Anna Mezentseva, ratastoolivehkleja, epee ja florett
 Annale on planeeritud võistlused, mis lähevad arvesse Tokyo kvalifikatsiooni edetabelis (3 MK-d+EM). Hetkel Anna kahe relva kokkuvõttes 18 kohal.
Ratastoolikurling on kandideerimas Pekingi POM-ile. Hetkel valitseb veel segadus POM kvalifikatsiooniga, IPC pole ikka veel ametlikult kinnitanud, kas Pekingi POL jaoks ratastoolikurlingus
jääb kvalifikatsioonitsükkel 3 aasta pikkuseks (nagu on olnud senini) või tuleb see 2 aasta pikkune.
Sel viimasel juhul algab kvalifikatsioon 2020 MM-ga.
RTkurlingule on planeeritud osalemine MM-il, ning sügishooajal vajadusel MM kvalifikatsioon või
muud kontrollvõistlused. Sellest aastast korraldaja enam ei maksa MM majutuskulusid (enne
maksti 6-le võistkonna liikmele), nüüd on need osalejate kanda, sellest ka kallinemine.
RT kurlinguga on plaan peale MM-i teha kokkuvõtted ja sõltumata seal saavutatavast tulemusest
vaadata üle nii kurlingu tegevuskava kui eelarve (märtsi lõpus).
Ratastoolivehklemises on arvestatud hetkel vaid Anna Mezentseva kuludega. Juhul kui laheneb
kriis Narva vehklemisega (vt. allpool punkt 5), siis on jäetud reservi summa, mida saab vajadusel
kasutada teiste vehklejate toetamiseks (katta võistluskulusid).
Jõutõstmises on selge, et Jelena Pipper tänaste tulemustega ei kandideeri Tokyo POM-ile. Jelena osaleb sel aastal ühel MK etapil, kus lisaboonusena toimub korralik koolitus, mille osalemise
kulud maksab kinni Agitose fond. Seega vähenevad meil ka MK etapil osalemise kulud sõidukulude ja majutuse osas. Hetkel siiski arvestatud kulud riigitoetuse arvelt, kuna pole veel kinnitatud
täpne toetuse suurus.
Ratastoolitennises on planeeritud osalemistega ITF turniiridel, osavõtuga Eesti MV-st ja Balti
CUP-ist ning järelkasvu arendamisega läbi kohalike turniiride.
El. ratastooli saalihoki võistlused on sellest aastast lisatud EIL eelarvesse. Aastaid tegutsesid
nad HMN toetuse alusel, kuna nüüd laekub HMmaks otse EPK-le siis on selguse huvides nende
võistlused ja ettevalmistus EIL eelarves. Varustuse kulud Invaru toetusest on juba 2018 alates EIL
eelarves.
Istevõrkpalli arendusele on kõvasti õla alla pannud EVVÜ läbi Sinilillekampaania. Istevõrkpalli
eelarve on EIL eelarve koosseisus hetkel ühe reaga (Istevõrkpalli projektid), aga detailsem eelarve
on olemas ja saab lisatud ka EIL eelarvesse mõne nädala pärast. EVF astus Euroopa Paravolley
liikmeks, sellekaudu on meile nüüd avatud rahvusvahelised koolitused, toetused ja osalemise
võimalus tiitlivõistlustel. Koostöö EVF-ga on hetkel tihedalt käima käinud.
OTSUS: Kiita heaks 2020.aasta tegevuskava ja eelarve

Punkt 3
Teadaolevad EIL toetajad selleks aastaks on jällegi Tallinna Vesi, Invaru ja Nefab. Tallinna Vesiga
käivad lepingu detailide läbirääkimised, Nefabiga kohtumine on planeeritud nädalale 7 ja Invaruga
on ka kohtumine kokku lepitud 10.veebruariks – eesmärk lepingu detailide täpsustamised.
Juhatus võttis info teadmiseks.
Punkt 4
S. Falkenberg teeb ettepaneku püüda järgida ajakava:
- koostada aastaaruanne märtsi keskpaigaks
- seejärel kutsuda tööle revisjonikomisjon märtsi lõpp-aprilli algus
- aasta koosolek planeerida aprilli lõppu
Juhatus nõustub pakutud ajaplaaniga.

Punkt 5
Muud küsimused
Rapla PIS välja astumine EIL liikmeskonnast
Rapla PIS lõpetas oma tegevuse alates 2020.aasta jaanuarist ja palub end välja arvata EIL liikmeskonnast.
Juhatus kinnitab Rapla PIS väljaarvamise EIL liikmeskonnast.
EIL kontori ja aadressi muutus
EIL kontor Pirital on tühjaks tehtud ja üle antud TOP-ile. Mööblist toodi üle uude kontorisse mis oli
vajalik lao sisustamiseks, ülejäänu anti las ära või viidi prügimäele. Mööbel oli väga amortiseerunud.
Sorteerisime läbi ka kogu EIL kontoris olnud kraami, ajaloolist väärtust ja Liidu seisukohast oluline
dokumentatsioon võeti kaasa, sorteeriti ja pandi arhiivi, samuti kõik kasutamiskõlblikud vahendid ja
varustus. Bilansivälisel kontol seisvate vahendite nimekirja tehti täiendused, millised vahendidvarustus säilitati ja milline utiliseeriti.
EIL ametlik aadress on muudetud Jalgpalli 1, Tallinn 11312.
EIL 30
21.märtsil on EIL 30nes sünnipäev. Selle tähistamiseks kasutame sel aastal igal võimalusel (kus
sobib) erikujundusega logo :

Juhatus arutab küsimust ja teeb ettepaneku tähistada sünnipäeva kindlasti Elva Spordilaagris.
Samas arvab juhatus, et küsida liikmeskonnalt arvamust sünnipäeva tähistamiseks.

Narva vehklemine
S. Falkenberg informeerib sündmustest seoses MTÜ Florett ja A.Larjushiniga. Jaanuaris ta kaebas
nii EIL kui EPK peale ERR Narva stuudiosse. Selle tulemus oli ETV+ eetris videolugu saates
“Rahvale tähtis” (18.jaanuar kell 19:15). Järelvaatamine: https://etvpluss.err.ee/1019914/narvskajastudija-narodu-vazhno algab 2:40

Reporteri poolt saadeti ette küsimused, milledele vastasime kirjalikult. Kahjuks on saates esitatud
fakte moonutatult, ebaselgelt, tausta avamata ja on ka täiesti valefakte. Nüüd tuli uus ettepanek
kohtuda Larjushiniga otse eetris. Ei pea õigeks hakata avalikult selgitama ja nende faktidega eetris
möllama. EPK poolt on plaan mitte pesta musta pesu avalikus ruumis, vaid kutsuda A.Larjushin
kokkusaamisele EPK kontorisse, kus oleks meie poolt kohal nii EIL kui EPK esindajad.

Koosoleku juhataja: Rainer Vakra
Koosoleku protokollija: Signe Falkenberg

