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Päevakord:
1. 2017 eelarve lõplik kinnitamine juhatuse poolt ja 27.03 seis;
2. Aastaaruande kinnitamine juhatuse poolt;
3. Revisjoni-komisjoni ettepanekute ja akti läbivaatamine;
4. Pärnu Ratastooliklubi avaldus EIL-ist väljaastumise kohta;
5. Aastakoosoleku planeerimisest;
6. Muud küsimused

Punkt 1
S.Falkenberg: 2017 eelarve summas 156425 eurot sai esitatud Eesti Paralümpiakomiteele
ning hetkel ei ole ka muudest allikatest tulude osa muutunud. Kulude osa on sportlastega
läbi vaadatud ja muudatusi hetkel pole.
Peaaegu kolme kuu (27.03 seis) kulud 20495 eurot ja tulud 21914 eurot.
Taotlesime meie neljale treenerile EPK treenerite toetust ja saime A.Milk’ile, E.Lill’ele,
A.Larjushinile ja P.Prousele toetuse. Koos Ratsaliidu ja pararatsutamise mänedzseriga
tegime projektitaotlusi ja saime selleka aastaks pararratsutamise arendamiseks HMN-ist
toetust (ei tule EIL arvele). Tallinna SNA tegime ja saime toetusi ratastoolicurlingule,
istevõrkpalliturniiriks ja ratastoolitennise Balti Cup-iks. Lisaks saime toetust KULKAst Anre
Nõmmele Prantsusmaa võistlusteks.
Oleme esitanud mitmed stipendiumitoetuse taotlused ka meie sportlastele, osad on juba
otsustatud (positiivselt), osad on veel otsustamisel.
Toimunud võistlused kolme kuu jooksul:

1. 16.-19.jaanuaril osales curlingu võistkond Soomes Kisakallio Cup turniiril ja
saavutas seal 4.koha, võites sealjuures turniiri võitjat Soome ja kahekordset
maailmameistrit Venemaad.
2. 24.veebruaril toimus ratastoolitennise Baltic Team CUP Tallinna etapp. Eesti meesja naiskond saavutasid 2.koha, meestest võistlesid leedulased ja naistest lätlased.
Ürituse läbiviimist toetas Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, auhindu panid välja Eesti
Tennise Liit, Tallinna Vesi, Invaru OÜ, Tallinna linn.
3. 25.veebruaril toimus novuse rahvusvaheline turniir, osavõtjaid oli 41.
Üldkokkuvõttes seisjate klassis saavutas esimese eestlasena Kalev Raidlepp 3.koha,
Jaan Saartok oli aga ratastoolide arvestuses esimene. Eesti naistest oli parim Urve
Reetamm 3.kohaga. Kokku osales 19 välisvõistlejat.
4. 5.märtsil toimusid EPK sisekergejõustiku MV, kus osales 17 liikumispuudega
sportlast.
5. Ratastoolitennisistid osalesid Vilamoura Open’il Portugalis ja seejärel samas
toimunud World Team CUP Euroopa kvalifikatsiooniturniiril.
Vilamoura Open-il saavutati häid tulemusi: Viljar ja Mait võitsid esimeses ringis ning
Viljar võitis ka paaristurniiril (mängis paaris rumeenlasega), kuid kaotas
veerandfinaalis. World Team Cup kvalifikatsioonis sattusid nad ühte alagruppi
Venemaa ja Austriaga, kus Mait Mätas, kuigi kaotas, mängis väga tubli mängu
Venemaa esindajaga. Kokkuvõttes jäädi 11.kohale ning seljataha jäeti Leedu ja
Iirimaa.
6. Kaks novuse mängija, Jaan Saartok ja Riho Kore, osalesid Poolas rahvusvahelisel
turniiril, kus Jaan sai II ja Riho III koha.
Otsus 2017-46/14: Esitada 2017 aasta eelarve ja tegevuskava kinnitamiseks
aastakoosolekule (lisa 1 ja 2)

Punkt 2
S.Falkenberg tutvustab majandusaruandesse tehtud muudatusi (parandatud on
tegevusaruande osa) ja teeb ettepaneku 2016. majandusaasta aruanne juhatuse poolt heaks
kiita ning edastada kinnitamiseks üld(aasta)koosolekule.
Otsus 2017-47/14: Esitada 2016 aasta majandusaruanne kinnitamiseks aastakoosolekule

Punkt 3
Juhatus tutvub revisjonikomisjoni aktiga, kus on välja toodud kaks olulist teemat: vahendite ja
varustuse inventuur ning EIL arengukava.
Arengukava osas peeti plaani see kokku kirjutada lühidalt, sest sisuliselt on 2020 ja 2022
aastaks spordialade arendamise plaan suures osas olemas.
Falkenberg teeb ettepaneku suve lõpuks inventuur läbi viia ja kriitiliselt kogu vahendite ja
varustuse nimekiri läbi vaadata, amortiseerunud ja mittetöötavad või kasutust leidvad

vahendid kanda maha. Määrata selleks komisjon. Juhatuse liikmed teevad ettepaneku
moodustada komisjon koosseisus Ivar Liiv (arvel seisva kelguhoki varustuse osas) , Reimo
Kuri ja Signe Falkenberg, kellel vaadata vahendid ja varustus üle.
Otsus 2017-48/14: Vahendid ja varustus üle vaadata sügiseks, ilmselged amortiseerunud
asjad maha kanda ja utiliseerida, otsustamist vajavate asjade nimekiri esitada juhatusele
seisukoha võtuks.

Punkt 4.
Avalduse EIL-is välja astuda on esitanud Pärnu Ratastooliklubi, kelle sõnade kohaselt nad ei
tegele spordiga, ainus ala millega nad tegelevad on line-tants ja seepärast nad soovivad EIList välja astuda.
Otsus 2017-49/14: Avaldus rahuldada ja arvata Pärnu Ratastooliklubi EIL liikmeskonnast
välja.

Punkt 5.
Juhatus arutleb aastakoosoleku korraldamise teemal. Koosolekuks on broneeritud Tere
Tennisekeskuse II korrusel (lift olemas!) saal Lavendel. Koosoleku päevaks 25.aprill ja
algusaeg kell 12.
Koosoleku päevakorda pakuti:
1. Aruanded 2016 aasta kohta: tegevusaruanne ja majandusaruanne
2. Revisjonikomisjoni aruanne
3. 2017 aasta kalenderplaan
4. Liikme ettekanded kohalikust tegevusest (juhatuse liikmete ettepanek on kuulata
paari-kolme minutilist kokkuvõtet iga liikme kohalikust sportlikust tegevusest)
5. 2018.aasta liikmemaksu suuruse otsustamine
6. EPK üldkoosolekule delegaadi määramine
7. Muud küsimused
Otsus 2017-50/14: Saata koosoleku kutsed välja paari päeva jooksul, aga hiljemalt 21 päeva
enne koosoleku päeva.

Punkt 6.
- R.Klausenile uue ratta ostmisest – ta sai ära müüa oma ratta, mis talle väga hästi ei
sobinud. Juurde on vaja 4-5 tuhat – võimalus on proovida kas Stardipaika või Hooandjat. Ehk
leiab ka EIL võimaluse väikeseks toetuseks. Koostöös Raunoga arutada projekti käivitamist
raha juurde hankimiseks;
- Falkenberg jagas informatsiooni EPK aastakoosoleku toimumisest, muudatustest
EPK tegevtöötajaskonnas ning eelseisvatest EPK juhatuse valimistest;

- Juhatus arutas meie võistlustest osavõtjate puude üle. On tekkinud kahtlused, et
mitte kõik osalejad pole liikumispuudega. Selleks saata liikmetele küsitlusleht nind paluda
mõnede osalejate kohta selgitavaid andmeid (tabel nime ja selgitusega, milles seisneb isiku
liikumispuue)
- juhatuse liikmed arutevad koosoleku päevakorra väliselt eelseisvate võistluste praktilise
korralduse üle.
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