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Algus kell 10.30, lõpp kell 14.30
Koosolekut juhatab: EIL president Siiri Oviir.
21-liikmesühingust võtab osa 17 (seitseteist) delegaati, sh 5 (viis) neist volitustega (Lisa 1:
Osalejate nimekiri).
Koosoleku avab EIL juhatuse esimees ja president Siiri Oviir, kes teeb ettepaneku valida
koosoleku juhataja ja protokollija. Pakutakse juhatajaks Siir Oviir ja protokollijaks Mare
Abner. Ettepanek kinnitati ühehäälselt.
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku valida häältelugemise komisjon. Kandidaatideks
esitataks Krista Neering ja Peeter Kruus.
Ettepanek kinnitati ühehäälselt.
Delegaatide registreerimistulemuste alusel on koosolek otsustusvõimeline.
Koosoleku juhataja S. Oviir kannab ette väljapakutud päevakorra ja küsib, kas kõik on nõus.
Oviir: Ettepanek kinnitada päevakorrapunktid alljärgnevalt:
1. 2013. majandusaasta aruanne - EIL president Siiri Oviir
2. Audiitori järeldusotsus
3. 2013. aasta aruannete kinnitamine
4. EIL presidendi ettekanne ja lõpetava juhatuse tööst kokkuvõtete tegemine
5. Uute juhatuse liikmekandidaatide tutvustamine
6. EIL presidendi, juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
Lõunasöök
Hääletamise tulemuste ettekandmine
Revisjonikomisjoni valimine
7. 2014. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine
8. Muud küsimused
- arutelule 2015 liikmemaksu määr
- EPOK aastakoosolekule delegaadid, 5 in.
Hääletus:
Poolt 17 (seitseteist), vastu 0
.
OTSUS: Kinnitada esitatud päevakord ühehäälselt.

1. 2013. majandusaasta aruanne.
EIL 2013. tegevusaruandega esineb president Siiri Oviir, kes märgib, et majandusaasta
aruanne on ka lisatud paberkandjal iga osavõtja mapi vahele. Kõneleja peatub korraks ka
EIL ajalool: 15. spordialal on korraldatud spordivõistlusi ja –laagreid lastele ja
täiskasvanutele. Nimetamist väärib Eesti-Inglismaa kelguhoki laager, kus külalisena oli ka

Inglismaa suursaadik. Ligi 300 liikumispuudega inimest, nende abilist ja korraldajat on osa
võtnud sporditegevusest. Osaleti erinevatel võistlusel välismaal ja korraldati 11 erinevat
spordivõistlust Eestis. Hea koostöö on käima läinud tenniseliiduga, samuti sõudeliiduga.
Invasport on jõudnud Eestis I astmelt III astmele. Kõneleja peatub EIL juhatuse eesmärgil
teha ettevalmistusi ja korraldada spordivõistlusi, leida huvilisi ja avada uusi spordivõimalusi.
Kui 1991. aastal oli 3 palgalist töötajat, siis täna on üks töötaja - EIL peasekretär, kes teeb
väga palju tööd. Teda aitab juhatus. Möödunud aastal korraldati füüsiliselt 6 (kuus) juhatuse
koosolekut ja 8 (kaheksa) e-koosolekut, seega kokku 14 (neliteist) koosolekut.
Probleemideks vähene või puudulik rahastamine. Mitmed spordiüritused tuli ümber
korraldada. Juurde on tulnud vähe invaspordi huvilisi. EIL tegevus on projektipõhine, mis ei
ole jätkusuutlik. Riigi kompensatsioon on Olümpiale suurenenud, kuid puuduvad võrdsed
võimalused osalemiseks.
Kõneleja toob ära mitmed tublid sportlased ja sporditegevused: Tallinna spordipäevad,
merespordilaager, „Puude taga on inimene“ jms kus mängiti koos erinevaid sportmänge.
Sportlastest nimetab järgmisi: kergejõustiklased Tanel Laine, Hegert Toomsoo ja Egert
Jõesaar. Need noored on meie tulevik.
Ratastoolitennisel hea koostöö tenniseliiduga. Parimad tulemused sportlastel: Viljar Villiste,
Urmo Voogla ja parasõudja Tõnis Vihmandi. Tagasilöök on olnud rahvusvahelisel areenil
kelguhoki meeskonnal, kes on võtnud taastamiseks aega. Paraolümpia komitee võttis
kelguhoki rahastamisest maha, MM-l küll osaleti, aga ei kvalifitseerutud
paraolümpiamängudele.
2013. aastal algas koostöö Eesti kaitsevägedega: mõned vigastatud sõjamehed on võtnud
ühendust liiduga ja tulevikus jätkub selles liinis tegevus.
Parimaks invasportlaseks on mitmel aastal olnud Kardo Ploomipuu, kes on olnud väga tubli
ujumises ja kelle treeneriks on Õnne Pollisinski.
President Siiri Oviir tänab juhatust ja kutsub üles laiendama ühendusi, et liikumispuudega
inimesi enam sotsialiseerida ja nendele erinevaid võimalusi luua.
Küsimused saalist: Urmo Pollisinski ja Siina Trutin tundsid huvi, millised alad on tulnud
kelguhoki asemele ja miks enamus üritusi on korraldatud tallinlastele? Mis rahade eest saab
Paide invasportlane nendele üritustele?
Vastavad Alar ja Signe, kes väidavad, et on olemas grupp noori, kes on valmis korraldama
tennisepäevi kohapeal üle Eesti. Kui on huvilisi Paides, siis tullakse ka sinna. Näiteks
Haapsalus otsitakse toetusi ärimeestelt, et tagada 10. lapsele ligipääsetav tenniseväljak igal
nädalal. Kohalikud ühingud peaksid ainult leidma huvilised ja ligipääsetava tenniseväljaku.
Noored on valmis tulema ja õpetama.
Krista Neering teeb ettepaneku, et Tallinna invasportlased teeksid promoüritusi Viljandis.
Signe vastab ja tutvustab noorte projekti, kes kindlasti tulevad ka Viljandisse kursust läbi
viima.
EIL raamatupidamise aruande kannab ette Signe Falkenberg. Invaspordi projektid on kõik
sihtotstarbelised. 2013 aasta tuludeks on kokku 137 440, kuludeks -124 064, sihtotstarbeliselt
finantseeritud projektide otsesed kulud on 100 082 eurot. Kokku annetusi ja toetusi oli
125 604, muud tulud 2 175 eurot. Tegevuskuludeks oli 8 253, tööjõukuludeks 15 729 eurot.
2013. aruandeaasta tulem on 13 376 eurot, mida kõneleja palub koosolekul võtta teadmiseks
ia tulem üle kanda 2014. aastasse kasutamiseks EIL tegevustele.
Küsimused saalist: Krista Neering - Mida sisaldavad muud kulud? Kas ka võistkondlikud
üritused? Signe vastab, et need on aasta jooksul väljaspool eelarvet toimunud jooksvad
võistlused või üritused nagu näiteks „Puude taga on inimene“. Istevõrkpalli toetas Tallinna
linn otse.
Krista teeb ettepaneku, et rohkem peab planeerima rahvaspordiüritusi ja tagada omaosalus.

Signe vastab: need spordivõistlused, mis korraldatakse välismaal lähevadki väga kalliks,
kohalikud on odavamad. Küsimus on selles, kuidas motiveerida inimesi osa võtma
invaspordi võistlustest. Osaleda soovitakse rohkem nn tervete inimeste spordivõistlustel.
Küsimus - Heldur Otsa: 70% on eelarve vähenenud, miks? Signe ja Alar vastavad: HMN ja
Kultuurkapital on põhilised toetajad. 2012. aastal keerati rahastamine kinni, 2013. aasta algul
selgitati probleem ja sama aasta lõpus avanes uuesti rahastamine. Täna olukord roosam. Elva
spordilaagrit toetati.
2. Audiitori järeldusotsus.
Audiitori järeldusotsuse loeb ette Alar Õige. Vandeaudiitor Heda Kruusiauk esitas aruande,
kus ta selgitab MTÜ Eesti Invaspordi Liidu raamatupidamise aastaaruande auditeerimist,
juhtkonna kohustust raamatupidamise aastaaruande osas ja vandeaudiitori kohustust avaldada
auditi põhjal arvamust.
Kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kõigis olulistes osades õiglaselt
finantsseisundit seisuga 31. detsember 2013 ning majandusaasta finantstulemust ja
rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
Küsimused saalist: Heldur Otsa - Kas revisjonikomisjon ka tegutses?
Vastab Signe – veebruari üldkoosolekul otsustai tellida 2013.majandusaasta aruande
kontrollimiseks audit. Põhikiri näeb ette revisjonikomisjoni või audiitori otsust. Audiitori
otsus on organisatsiooni ülene, seega otsustati aasta majandusaruanne anda audiitorile otsuse
tegemiseks. Revisjonikomisjoni liige Tiia Tiik teatas, et tema ei tee sel aastal revisjoni kui on
võetud audiitor, teiselt komisjoni liikmelt küsiti, kas tema soovib revideerida, kuid jaatavat
vastust ei saadud. Antud koosolekul on võimalik valida revisjonikomisjon.
3. 2013. aasta aruannete kinnitamine.
Koosolek otsustas EIL 2013 majandusaasta aruanded kinnitada koos: tegevus- ja
raamatupidamisaruanne. Audiitori arvamus võeti teadmiseks.
Hääletus:
Poolt 17 (seitseteist), vastu 0
OTSUS: Kinnitada EIL 2013 majandusaasta aruanne ühehäälselt.
4. EIL presidendi ettekanne ja lõpetava juhatuse tööst kokkuvõtete tegemine.
EIL president Siiri Oviir teeb ülevaate alates 1991. aasta sügisest kuni tänapäevani.
Kõnelejale on olnud need aastad meeldivad. EIL loodi 1990. aastal, 1991. aastal valiti
presidendiks Siiri Oviir. 1992.aastal toimusid Barcelona paraolümpiamängud, kus osalesid
edukalt ka meie sportlased nagu Annely Ojastu hõbemedali saaja ja Jaak Pihlakas (end. nimi
Kotelnikov), kes oli ujuja. EIL all oli siis ligi 10 organisatsiooni ja tegeleti mitmel spordialal:
ujumine, ratastoolisõit, istevõrkpall jne. 1993. a. tõid Norra sõbrad meile kelgud ja
kelguhokimängu. 20 aastat sellega tegeleti. Suvel olid edukad samuti istevõrkpalli nais- ja
meeskonnad. Edenes ratastoolitants Euroopa MM-s 6. koht ja alustati aastaraamatute
väljaandmisega. 1994. a. toimusid Lillehammeris talve paraolümpiamängud, kus meie
kelguhoki koondis tuli 5. kohale. Alja Kivi kelguuisutamine, jõutõstmise alal Artamonov,
1995. laskmise alal Helmut Mänd, esilaskja siiani, istevõrkpall MM-il, 1996. a. Atlantas
Annely kuldmedal, hõbe, pronks, H. Mänd ja Artamonov osalesid samuti. 1997. a. usaldati
meie korraldada istevõrkpalli EM võistlused, 1998 Nagano paraolümpial kelguhoki, 2000.
Sydney paraolümpiamängudel ujujad, laskmine, purjetamine, 2002. paraolümpial kelguhoki,

2003. Kardo aastaid võidult võidule, parim invasportlane. 2007. alustasime tennisega, 2007.,
2008. aastad tippsportlastele head aastad, Pekingis pronksmedal, 2009. Kardol
maailmarekord, Euroopa meister, parasõudmine, 2010. EIL sai 20. aastaseks, missiooni- ja
visioonikonverents, uus juhatus tegeleb edasi. 2011. Kardole hea aasta, ujumise alal Keit,
sõudmises osales meie meeskond, toimus kelguhoki EM, 4. koht , Inglise suursaatkonnaga
kontakti loomine, Eesti kaitseväega kontakti loomine. Kõneleja tänab juhatuse kõiki liikmeid
23 aasta jooksul, 400 sportlast, liikmesorganisatsiooni liiget 20, noori oleks vaja juurde tuua.
Suur on olnud sponsoritega töö, püsisponsorid: EMT, Olympic Casino, INVARU, Tallinna
Vesi, jne. tänu kellele paranenud rahastamine, spordivõistluste korraldamine ja neil
osalemine. Kokkuvõtteks on loodud organisatsioon, edasi arendatud, hea koostöö erinevate
organisatsioonidega, KOV-dega. 23 aastat on olnud toredad aastad, head mälestused
erinevatest üritustest, tundnud toetust, et on olnud soov ikka tagasi valida, Signet tänab,
samuti uut presidendi kandidaati ja viimast juhatust.
5. Uute juhatuse liikmekandidaatide tutvustamine.
Gert Elmaste - tänab samuti juhatust ja endist juhatuse liiget Kerstit. Alati võib parem olla,
alati pole kõige libedamalt läinud, Viljandist pole kedagi jäänud, Krista tegi ettepaneku, et
võiks edasi juhatuses olla ja nii otsustas kandideerida uuesti juhatusse.
Vahepeal Signe võtab sõna, tänab Siiri Oviiri, kes on olnud üle kolmandiku oma elust EIL
presidendiks, alati aidanud, olemas olnud. Ulatab kingituseks suure pildi mälestuste
äratamiseks ja Alar annab edasi lillekimbu. Kommenteerib Siina, elevus saalis. S. Oviir
soovitab kirjutada nimed pildi taha.
Signe tänab endise juhatuse liikmeid lilledega.
Koosoleku juhataja loeb ette EIL uude juhatusse kandideerijate nimed:
1) Keit Jaanimägi
2) Peeter Kruus
3) Ivar Liiv
4) Väino Marjak
5) Randel Peerna
6) Urmo Pollisinski
7) Endre Varik
8) Viljar Villiste
9) Alar Õige
10) Gert Elmaste

6. EIL presidendi, juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine.
Uus presidendikandidaat Rainer Vakra tutvustab ennast. Krossiradadel on olnud, läbi ja lõhki
sportlane, kergejõustiklane, Siiri helistas ja ta kohtus juhatuses ja ei suutnud ära öelda. Nägi
positiivselt rõõmsat meeskonda, pole omavahelist nääklemist, see oli sümpaatne. Leiab, et
teiselt poolt koostöös Spordiliiduga on võimalik eesmärki saavutada. President kõlab liiga
uhkelt, aga kõige esimene samm on arvutimängudest eemale ja inimesi toast välja tuua ja
liikuma innustama, seejärel saab rääkida võistlustest. Endast veel: 33. aastane, eemärk ei ole
nii kauaks juhatusse jääda kui endine president, aga hoiame koos invaspordilippu kõrgel,
omavahel sõbralikult suheldes. Haridusest: 2 kõrgharidust Tallinna Ülikoolist, Helsingis
õppis ka majandust, Nõmme linnaosa vanem, Riigikogus keskkonna komisjonis. Vallaline,
meeldib positiivsus. Küsimusteks on alati raha, toetajad, väljakutse eraettevõtetele ja
järgmine riigieelarve. Meeskonnas saab lahendada need küsimused. Iga päev talvel suusatab,

suvel tegeleb tennisega ja jooksmisega. Spordialade valikul aastaraamatud üks infoallikas.
Kõneleja soovitab curlingut harrastada. Tondirabas uus hall, on suhelnud curlingu
presidendiga, Eestis on võimalik sellel alal edasi areneda.
Siiri toetab ja räägib kui heast linnaosa vanemast, tema ajal tekkis Nõmmele sport ja
sportlased. Nüüd teavad kõik, kontakt on olnud tihe, töökas, lubab ja teeb, sportlaste
perekonnast, me teeksime rohkem, kui eelarve oleks suurem. On tegemist sirgeseljalise
toreda inimesega.
Küsimus saalist: Kus kohas Rainer Vakra istub Riigikogus? Vastus: vasakult 7, tagantpoolt 3.
rida, teeme tööd edasi, et 2015. aastal edasi ajada invaspordi asja.
Uue juhatuse liikmed:
Väino Marjak – miks kõik mehed, naiste vähesus, peaks kandideerima rohkem. Peatub
Võrumaa invaspordi tegevustel.
Gert Elmaste – hea et uues juhatuses naine, juhatuse liikmete hulgas tegusad inimesed,
rohkem naisterahvaid juhatusse, komplekteerime tugeva meeskonna. Hea, et mõned uued
spordialad juures, jätkuvalt noori on vaja kaasata.
Viljar Villiste – ratastoolitennisega tegeleb ja ärgitab noori, kes tunnevad huvi, tuleb
Vändrast, elab Tallinnas, eelmisel aastal tennisevõistlusel Eesti meister, on valmis ka teisi
spordialasid tegema.
Peeter Kruus – 53. aastane, elab Järvamaal, spordiga tegelenud 1968. aastast. On kogenud
ebameeldivaid juhtumisi seoses invasportlaste alkoholiprobleemidega, tegelenud
kergejõustikuga, saavutanud alkoholitarbimise lõpetamise. Läbirääkimise tulemusel
järgmisel aastal kergejõustiku liidu inimesed on väljas invaspordiüritustel, side lätlastega,
bobikelgutamise osas, läbinud sel aastal sporditreeneri atesteerimise, omab kõrgharidust, oma
tööga aitab invasportlasi, üritab edendada, et kohtunikud teeksid paremat tööd ja loodab, et
kergejõustiku liidu kohtunikud on järgmisel aastal väljas kõigil invaspordi võistlustel.
Siina Trutin meenutab kelguga alla sõitmist mäest ja toetab Peetri kandidaati.
Keit Jaanimägi – 23. aastane naine, invaspordiga veidi üle 10. aasta, alaks on ujumine,
loodab anda innustust noortele, peagi värske inglise filoloog, soovib tulla abiks välissuhete
loomisel ja projektide koostamisel.
Väino Marjak – Lõuna-Eestist, püüab spordielu arendada ja hoida Võrumaal, toimivad
tänapäevani, kergejõustiku korraldamisel ka Lätist külalised, projektipõhine, kõik jääb raha
taha kinni, omaalgatust enam vaja, eestvõtjat on vaja ja rohkem invasportlasi. Kahju Jaagust,
kes loobus invaspordist, saartel näiteks vähe on inimesi, on kutsunud noori, kuid noortel
omad tegevused, välja ei tule. Tahab äärealade probleemid ka Tallinna poole tuua.
Ivar Liiv – Signe kõneleb: saatis Vilniusest video, mida keeruline käima panna, aga ta on
mõtetes ja tegudes meiega, tubli sportlane, väga palju on olnud juhatusele toeks.
Alar Õige – arutleb, miks tema hoolega kaalus, kas on paraspordiga tegelemiseks aega ja
jõudu ja tahab uut juhatust koostöövõimelist, koos korraldada, olla kaasas tegudega,
mõttega, suudaksime tänases valikus teha parimat, vanas juhatuses vähe kirgastumist, parem
koostöö uues, leitakse ühised teemad ja aidatakse kokku viia erinevad spordialad, erinevate
organisatsioonide puudega inimesed. Toetab mõtet, et ei pea ainult tippspordile panustama,
vaid peame organisatsiooni viima uuele tasandile, et üheskoos oleksid erinevad puudega
invasportlased, tuleb näidata ühiskonnale, et puue ei ole takistus, vaid tuleb viia ühele
tasandile, infolevitamine uuele tasandile, valik meie kätes. Osalus kasin võistlustest, pelgalt
mitte organisatsiooni sees, vaid ka paraolümpial, oluliselt rohkemal määral peame tegutsema
üheskoos. Täna nägemispuudelised, kuulmispuudelised, liikumispuudelised eraldi, peaks
tegema koostööd uuel tasandil. Valik teie kätes, tehtud valik oli hea, tehke valik, kes on
võimelised koostööd tegema.

Randel Peerna – 33. aastane Pärnust pärit, tegelenud invasõudmisega: 10. mail 100 km
sõudmises 2. mehega väga hea tulemus, soovitab tavasportlasi enam juurde invasportlastele.
Viimaseid keeruline tuua kohale. Soovib, et tava- ja invasportlased teeksid koos spordialasid.
Endre Varik – endine tegevsportlane. Praegu korraldab võistlusi, tegeleb rahvaspordiga,
sõidab ratast ja jookseb, tegeleb invaspordis ka paberitööga.
Urmo Pollisinski – 1990 alates, varem juhatuses olnud. On Eesti Puuetega Inimeste Ujumise
Liidu asutaja ja tegeleb ujumisliidus.
Ivar Liiv – Alar tutvustab Ivarit lähemalt: 90. aastate alguses istevõrkpall, tubli inimene,
kelguhoki juures. Miks hea kaasas hoida juhatuses. Ivar on suuteline tähelepanekud
vormistama hea sõnaga erinevate spordialade vahel. Oskab rõhutada, miks on tähtsus ühel
või teisel spordialal, suurt pilti ja väikseid detaile nägev inimene, suudab selgitada oma
mõtteid, mida organisatsioon vajab.
Sõnavõtud on lõppenud, koosolek peab otsustama: kas hääletamine uue juhatuse poolt on
salajane või avalik.
Koosolek otsus ühehäälselt: Hääletamine on salajane.
Juhataja selgitab: Põhikiri näeb ette kuni 9 liiget. Istuva juhatusega arutasime, mitu juhatuses,
toetasime 6+1, järelikult, kui valime 6+1, siis igal ühel on vajalik ära märkida sedeli pealt
kuue kandidaadi nimi. Meil 17 mandaati, seega, et juhatusse saada, peab igal kandidaadil
olema vähemalt 9 häält.
Uue hääletuskomisjoni valimine.
Kuna Peeter Kruus on uue juhatuse üheks kandidaadiks, siis tuleb uus hääletuskomisjon
valida.
Ettepanek: kinnitada uus hääletuskomisjon koosseisus: Siiri Oviir ja Krista Neering.
Hääletus:
Poolt 17 (seitseteist), vastu 0
OTSUS: Kinnitada uus hääletuskomisjon koosseisus: Siiri Oviir ja Krista Neering.
Salajaseks hääletuseks jagab Signe mandaadi vastu sedelid. Hääletuskomisjon läheb
hääletuskasti üle vaatama. President ja juhatus valitakse korraga.
Pärast lõunapausi (kell 13.30) koguneb üldkoosolek saali.
Hääletuskomisjoni koosoleku protokolli (Lisa 2: hääletuskomisjoni protokoll) loeb ette
Krista Neering.
Presidendikandidaadiks oli esitatud Rainer Vakra, kes kogus 17 häält
Juhatusse valituks osutusid järgmised inimesed:
1) Keit Jaanimägi – 15 häält
2) Väino Marjak – 14 häält
3) Randel Peerna – 13 häält
4) Gert Elmaste – 11 häält
5) Urmo Pollisinski – 10 häält
6) Alar Õige – 9 häält
EIL president Rainer Vakra tänab kõiki usalduse eest ja väidab, et asepresidendi määrab
juhatuse esimesel koosolekul.
Revisjonikomisjoni valimine.

Koosolek seadis üles 3-liikmelise revisjonikomisjoni koosseisus:
1) Endre Varik
2) Viljar Villiste
3) Agnes Valgiste
Ettepanek: nimekiri sulgeda.
Hääletus:
Poolt 15 viisteist, vastu 0 (2 inimest puudus saalist)
OTSUS: Kinnitada 3-liikmeline revisjonikomisjon koosseisus: Endre Varik, Viljar Villiste
ja Agnes Valgiste.
7. 2014. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine.
Signe Falkenberg tutvustab 2014. aasta tegevuskava. Suures osas on tegevuskava juba aasta
alguses kodulehe kalenderplaanis olemas. Juhatus kinnitas tegevuskava kalenderplaani ja
eelarve. Kõneleja ootab tagasisidet, et oleks enam-vähem teada, kui palju on osalejaid
tulemas erinevatele võistlustele. Siiani on olnud tagasiside üksnes ühelt inimeselt ja ühelt
perelt. Merelaagrisse pole keegi ennast tänaseni kirja pannud. Kui osalisi pole, kas on mõtet
organiseerida. Toetust pole see projekt saanud ja iseenesest on sellise laagri korraldamine
väga kulukas ja võistluste tingimused väga keerukad. Iga võistlus on eraldi projekt. Elva
laagri projekt on saanud toetust, läbirääkimised käivad ka Pärnus toimuvate laskmisvõistluste
osas ja lauatennise võistluse osas TTÜ spordisaalis. Sisevõistlused jäävad sügiseks,
välisvõistlused toimuvad põhiliselt suvel.
Küsimused ja kommentaarid saalist:
Väino – kalenderplaanis on vaja teha muudatus: 3.etapi osas 2. augusti võistlus nihkub 3.
augustisse. See tuleks ära parandada kodulehes ja juhendis.
Urmo – tunneb huvi kergejõustiku võistluste statistika vastu, kui palju on olnud osalejaid
erinevatel võistlustel? Siis on võimalik näha, kui palju võistlusi tasub aasta jooksul
korraldada.
Siina – kuidas edasi tegutseda? Maire käib Paidest ainukesena. Kohalik omavalitsus ei
rahasta välissõite, vaid toetab ainult kohalikke spordivõistlusi. Invabuss peab olema rahvast
täis. Leiab, et 5 võistlust suve jooksul on liiga palju, võiks olla kaks. Kui rahvast kokku ei
saa, siis ainus võistleja läheb Helduri bussile, mille eest peab ka maksma.
Heldur – osalejate puudumise probleem on erinevate põhjustega, ei oska öelda, mis on
tegelikult. Küll on ilmastik süüdi või tervislik seisund. Linnale on võimatu teha taotlust, kui
osavõtjaid on vähe. Siis tulebki vastu tulla Võru, Jõgeva, Türi soovijatele ja võtta need oma
bussi peale.
Signe – ka Tallinna rahvas nuriseb, seisame dilemma ees – mida siis teha? milliseid võistlusi
keset Eestit, kas igas maakonnas? Narvakad korraldasid kabe-malevõistlused, aga kedagi ei
tulnud mujalt osa võtma. Nad on solvunud. Linn ei rahasta nende transportimist mujale.
Nemad otsustasid ainult meistrivõistlustel osaleda.
Krista – Viljandis samuti rahvavähesus, 3 inimest, transporti ei toetata, organisatsiooni
eelarve on väike, liidul tuleks leida transporditoetus, eriti rahvaspordile sõiduks.
Signe – kulude täielik katmine ei tule kõne allagi, kütusetoetust makstakse. Vajalik on mitme
osapoole toetus: liit, kohalik omavalitsus ja omaosalus. Vastasel juhul võib eelarve lõhki
minna. Kui arvate, et tuleks süsteem ümber muuta, peab uus juhatus selle peale mõtlema.
Urmo – soovitab võistlusi vähemaks võtta, hullem kui raha päris ära kaob.
Krista – kõikidel organisatsioonidel tõmmati transporditoetustele kriips peale.

Siina – kas keegi oskab ametnikele selgeks teha, et kohalikel võistlejatel on vajalik
väljapoole sõita. Raha küll vähe, aga on otsustanud ülejäänud summade eest siiski Elvasse
sõita. Samas kardab, et jääb hoopis järgmise aasta rahadest ilma.
Signe – teeb ettepaneku päevakorrapunkti teemaga edasi minna.
Urmo – esitab küsimuse, kas on mõistlik korraldada sel aastal 5 kergejõustiku võistlust?
Peeter – sel aastal peaksime ikka need ära korraldama. Peame arvestama nende inimestega,
kes üritavad täita norme, selleks me peame pakkuma neile võistlusi.
Signe – keset aastat pole mõistlik teha tegevuskavades kardinaalseid muutusi. Teeb
ettepaneku arutada 2015. aasta tegevuskava Elva spordilaagris. Seal on kõik koos. Nüüd on
vaja kinnitada 2014. aasta tegevuskava.
Hääletus:
Poolt 13 (kolmteist), vastu 1 (üks)
OTSUS: Kinnitada EIL 2014. aasta tegevuskava ja eelarve.
8. Muud küsimused.
arutelule 2015. liikmemaksu määr
EPOK aastakoosolekule delegaadid, 5 inimest


Liikmemaksu suuruse määramisel meenutati eelmiste aastate liikmemaksu suurust,
mis oli 35 eurot, 2014. aasta liikmemaksuks otsustati 25 eurot.
Heldur – arutles motivatsiooni üle, kui kõik peavad ühtemoodi maksma nii liikmed kui ka
mitteliikmed.
Signe – EIL on avalikes huvides tegutsev ühendus, oma liikmed saavad transpordi
kompensatsiooni, teise mitte, pealegi on ka omaosalustasud erinevatel spordiüritustel.
Koosolek pani hääletusele 2015. aasta liikmemaksu suuruse:
Hääletus: 35 eurot
Poolt 10 (kümme) häält
Hääletus: 25 eurot
Poolt 6 (kuus) häält
OTSUS: 2015. aasta liikmemaksu määraks on 35 (kolmkümmend viis) eurot.
 EPOK aastakoosolekule delegaadid, 5 inimest.
Aastakoosolek toimub 16. juunil Välisministeeriumis. Koosolek otsustas, et sinna lähevad
president Rainer Vakra, sekretär Signe Falkenberg ja Alar Õige. Ülejäänud kahe osas
otsustab EIL juhatus, kelle kaasa võtab.
Koosoleku juhataja:
Koosoleku protokollija:
Lisa 1: Osalejate nimekiri (koos volitustega)
Lisa 2: Hääletuskomisjoni protokoll
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