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Algus kell 12.00, lõpp kell 14.30
Koosolekut juhatas: EIL president Rainer Vakra.
19 liikmesühingust võtab osa 14 delegaati, sh 3 neist volitustega (Lisa 1 Osalejate nimekiri).
Koosoleku avab tervitussõnavõtuga Rainer Vakra. Pakutakse juhatajaks Rainer Vakra ja
protokollijaks Keit Jaanimägi. Ettepanek kinnitati ühehäälselt.
Osalejate registreerija Signe Falkenberg kannab ette, et delegaatide registreerimistulemuste alusel
on esindatud 14 liikmesorganisatsiooni, neist 3 volitusega. Koosolek on otsustusvõimeline.
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku valida häältelugemiskomisjon. Kandidaatideks esitatakse Kaia
Kollo ja Saima Ööpik. Ettepanek kinnitati ühehäälselt.
Koosoleku juhataja R.Vakra kannab ette väljapakutud päevakorra ja ning teeb täiendusi – kuulata p.4
alla ka Erasmus+ projekti infot.
Vakra: Ettepanek on kinnitada päevakorrapunktid alljärgnevalt:
1. 2018. majandusaasta aruanne
2. Revisjonikomisjoni aruanne
3. 2018. aasta aruannete kinnitamine
4. EIL tegevus 2019.aastal, tegevuskava ja eelarve kinnitamine, sh Erasmus+ projekti tutvustus
5. EIL tegevusplaanid 2020 aastaks
6. Arutelu EIL ja EPK võimaliku ühinemise teemal
7. Muud küsimused:
-

EPK üldkoosoleku delegaadi määramine,

-

2020.aasta liikmemaksu otsustamine jms.

Hääletus:
Poolt ühehäälselt, vastu ja erapooletuid ei ole.
Otsus: Kinnitada esitatud päevakord
PUNKT 1
2018. aasta majandusaasta aruanne
S. Falkenberg teeb ülevaate 2018. aasta majandusaasta aruandest.
Majandusaasta aruanne on kõigile tutvumiseks olemas EIL kodulehel. S. Falkenberg teeb ülevaate
2018. aasta tegevustest sh võistlustest ning parimatest tulemustest. Kokkuvõte on olemas ka
majandusaasta aruande tegevusaruandes.

S. Falkenberg kannab ette info eelarve tulemi- ja kuluaruande osas.
Esitatud küsimused:
A. Valgiste: kuidas tööjõukulud nii palju vähenesid?
S. Falkenberg: 2018. aastal ei olnud enam ühte projektitöötajat nagu 2017. aastal.
S. Trutin: miks elektriratastoolide saalihoki ei ole 2018. aastal enam raha saanud?
S. Falkenberg : nad ei vajanud enam toetust. Küll aga toetas neid Invaru ratastoolide parandamisel.
J. Lehtmets: me ei osalenud enam Soome liigas, selle tõttu ka toetust vaja ei olnud. Enamus projektid
tegime oma MTÜ alt.

PUNKT 2
Revisjonikomisjoni otsus
Piia Jürgenson kannab ette revisjonikomisjoni aruande ja otsuse.
PUNKT 3
2018. aasta aruannete kinnitamine
R. Vakra uurib, kas kellelgi on Signele enne aruannete kinnitamist lisaküsimusi.
S. Falkenberg teeb ettepaneku kinnitada 2018. aasta aruanded.
Hääletus:
POOLT: 14 VASTU: 0
Otsus: aruanded kinnitati ühehäälselt.
PUNKT 4
2019. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine
S. Falkenberg tutvustab 2019. aasta tegevuskava ning eelarvet (lisa 2). Koosolek arutleb
tegevuskava üle.
Esitati tegevuskava puudutavaid küsimusi:
P. Jürgenson: miks on kohalikke võistlusi järjest vähem?
S. Falkenberg: tegelikult on tase enam-vähem samaks jäänud. Tavaliselt seisab võistluste ära
jäämine korraldajate taga. Ära on praegu jäänud näiteks lauatennis ja laskmine, aga osalejate
puudumise tõttu. Oleme rääkinud kurtidega ja arutanud, et tulevikus lauatennises koos võistelda. Ehk
see aitaks ka meie lauatennisemängijaid juurde tuua. Aga see mõte on alles väga toores.
J. Lehtmets: saan ma õigesti aru, et bowlingu ja boccia võistlustel on rennide kasutamise võimalus
olemas?

S. Falkenberg: jah, Bowlingu saalides on tihti rennid juba olemas, aga kui teil on näiteks omal rennid
ja te sooviksite neid kasutada, siis ka see on võimalus. Nii boccia kui bowlingu puhul oleme
otsustanud, et renniklassid tulevad, aga meil peavad siis võistlejad ka olema. Meie jaoks ei ole mingi
probleem juhendisse üks klass juurde panna, aga siis peab inimesi ka olema, sest keegi ei taha
üksinda võistelda.
H. Otsa: kas me klassifikatsiooni suudame ära korraldada?
S. Falkenberg: minu arust on meil see otsus juba eelmisest aastast kirjas.
S. Trutin: millal siseboccia võistlus toimub?
S. Falkenberg: see oleneb ikka teie soovist. Ainuke palve on, et me ei korraldaks seda suvel. Kuidas
teile september sobiks? Või oktoober-november?
S. Trutin: ma võin aidata seda korraldada. Pean ainult kuupäeva üle vaatama.
A. Valgiste: meie käime näiteks korra kuus Bowlingut mängimas. Kas me saaksime EIL-i kaudu infot
levitada, et teisi inimesi ka kutsuda.
S. Falkenberg: muidugi, see ei ole mingi probleem.
Esitatud küsimused eelarve kohta:
S. Trutin: meie saime Järva maakonna KOV-ist vastuse, et kuna EIL sai sel aastal nii palju raha, et
nemad meid enam edaspidi ei toeta.
S. Falkenberg: see on muidugi täiesti vale arusaam KOV-i poolt, aga ma saan sellest Kultuuriministeeriumiga rääkida. See on väga hea, et sa sellele tähelepanu juhtisid.
J. Lehtmets: aga kui MTÜ soovib Kultuuriministeeriumist ise raha taotleda?
S. Falkenberg: seda eraldi teha ei saa. Sa saad esitada EPK-le põhimõtteliselt taotluse, sest hasardi
rahad liiguvad nüüd EPK-le, aga see on ikkagi väga segane veel. Ma ei oska hetkel öelda, kuidas
see täpsemalt toimuma peaks. Taotlusvoore meil luba korraldada ei ole, nii et ma ei saa täna midagi
kindlat öelda. Lahti on veel Kultuurkapital, sinna saab taotlusi esitada.
H. Otsa: sel aastal pöördusime meie sporditeenistuse poole ja sealt saime soovituse pöörduda oma
spordiliidu poole, aga nüüd tuleb välja, et liit toetustega ei tegele enam. Kuhu siis pöörduma peaks?
Ma väidan, et ega sellistes väikestes kohtades ei olegi võimalik väga midagi arendada.
Urmo Pollisinski: mina leian, et pigem jääb asi enda tahtmatuse ja veidi ka saamatuse taha, sest selle
tõttu, et ühest kohast enam raha ei saa ei tähenda, et üldse ei saaks.
S. Falkenberg: katsume oma kodulehele panna lisainfo, kust on võimalik lisaraha hankida.
V. Marjak: sel aastal oli väga hea võimalus läbi Eesti Puuetega Inimeste Koja saada lisaraha
spordivahendite ostmiseks. Mina tegin sinna taotluse ja sain ka selle raha.
S. Falkenberg: see taotlusvoor oli jah aastavahetusel ja paljud tõesti kasutasid seda võimalust.

V. Marjak: mis puudutab transpordikompensatsiooni, siis see on aastaid samana seisnud, aga kõik
on kallimaks läinud. Kas seda ei ole kuidagi võimalik tõsta?
S. Falkenberg: see summa on meil eelarves juba eelmisel aastal kindlaks määratud. Kui seda muuta,
siis peaks kusagilt mujalt raha ära võtma.
H. Otsa: transport on väga suur probleem. Selle pärast meie võistlused kokku kuivavadki.
U. Pollisinski: mina arvan, et võistlustel käiakse ikkagi selleks, et üksteisega mõõtu võtta. Keegi ei
pea võistlema, aga see on võimalus. Kui tartlastel on raske võistlustele sõita, siis tehke palun võistlus
Tartus, selleks ei pea näiteks Agnese võistlustel osalema.
R. Vakra: selge, paneme selle mõtte endale kirja EIL juhatuse jaoks ja katsume transpordi osa
suurendada.
Kaia Kollo annab ülevaate Erasmus+ Osmosis projektist. S. Falkenberg lisab, et projektist tuleb ka
EIL kodulehele tutvustav kokkuvõtte.
Koosoleku juhataja R. Vakra teeb ettepaneku kinnitada 2019. aasta tegevuskava ja eelarve.

Hääletus:
POOLT: 14 VASTU: 0
Otsus: kinnitada ühehäälselt EIL 2019. aasta tegevuskava ja eelarve.
PUNKT 5
2020. aasta tegevusplaanidest
S. Falkenberg teeb kokkuvõtte. Kohalolijad arutlevad, esitatakse küsimusi.
A. Valgiste: kui palju siis praegu EPK-l töötajaid on?
S. Falkenberg: hetkel 4,5 töötajat, aga on näha, et sinna lisanduvad ilmselt tulevikus veel mõned
projektijuhid.
J. Lehtmets: siin on ilmselt küsimus selles, kuidas leida tasakaalu sise- ja välisvõistluste vahel
näiteks.
S. Falkenberg: jah, selle koha pealt hoiab ka ministeerium meil väga tugevalt silma peal. Eesmärk on
laiendada ka harrastusspordi osa, rõhk ei ole ainult tippspordil. Tippsport võtab küll rahaliselt kõige
suurema osa, aga kohalikku tegevust on palju rohkem.
E. Lill: mina arvan, et meie prioriteet peaks olema olemasolevatele tippudele kajastuse tagamine.
S. Falkenberg: me teeme selle jaoks kindlasti kõik võimaliku, kuid tooksin ühe kurva näite eilsest
päevast, kus ERRilt tuli meile POM teleülekande võimaluse osas resoluutne ei, sest nemad ei ole
teema kajastamisest huvitatud.
K. Kollo: ma võin öelda, et sellise kajastuse saamise taga on väga suur töö. Olles varasemalt seotud
Kaitseväe ja Invictus mängudega võin kinnitada, et mitte keegi ei tule sulle midagi pakkuma, vaid kõik
peab ise ette söötma. Sama kehtib ka siin.

S. Falkenberg: meie viimaste aastate töö tulemus on see, et on hakatud palju rohkem kajastama ka
neid tulemusi, mis ei ole ainult medalikohad.
U. Pollisinski: üks tähelepanek lihtsalt, et televisioon ei ole enam ainus võimalus. IPC teeb oma
võistlustest väga kvaliteetseid ülekandeid ja neil on ka väga pädevad kommentaatorid.
S.Falkenberg: Kokkuvõtteks palun siis kõigil hiljemalt 16.juuniks anda teada 2020.aasta kohalike
ürituste ettepanekud.
PUNKT 6
Arutelu EIL ja EPK ühinemisest
Kuulati ära Signe Falkenberg. Kohalolijad arutlevad ning esitati küsimusi.
S. Trutin: kui EIL ühineb nüüd EPK-ga, kas meie EIL liikmed lähevad automaatselt kaasa?
S. Falkenberg: see oleneb sellest, milline tee valitakse. Selleks on mitu erinevat võimalust. EPK on
selleks aastaks saanud Rahvusvahelise Paralümpiakomitee fondilt Agitos struktuuri muutmise jaoks
ka väga korraliku toetuse ja neid arutelusid, kuidas midagi teha, tuleb sel aastal veel mitmeid. Ma
julgustaksin ka teid olema aktiivsemad ja osaleda, kui kutse välja saadetakse. Mina näen, et nendel
nn ajurünnakutel peaks olema meie poolt oma töörühm, kes selle teemaga aktiivselt kaasas on.
Ettepanek: moodustada EIL töögrupp EPK ja EIL ühinemise teema arutamiseks.
Delegaadid hääletavad.
Otsus: ühehäälselt ettepanek kinnitada ning juhatusel alustada vastavalt ettepanekule
töögrupi moodustamist.
PUNKT 7
Muud küsimused
·
EIL 2020. aasta liikmemaks
R. Vakra uurib, kas on soovi liikmemaksu langetada või tõsta. Ettepanekuid liikmetelt ei tule.
Otsus: kinnitada ühehäälselt 2020.aasta liikmemaksu suuruseks 35 eurot.
·

Delegaadi kinnitamine EPK täiskogule.

R. Vakra teeb ettepaneku kinnitada delegaadiks Rainer Vakra ning palub veel osalejaid EPK
Täiskogule.
Endre Varik, Viljar Villiste ja Erkki Lill avaldavad soovi osaleda.
Toimub hääletus.
Otsus: Rainer Vakra kinnitada ühehäälselt EILi hääleõiguslikuks delegaadiks EPK täiskogule.

Koosoleku juhataja:
Rainer Vakra

Koosoleku protokollija:
Keit Jaanimägi
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