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Punkt 1
EIL arengukavast ja visioonipäevast
Juhatuse liikmed arutlevad võimalike variantide ja aegade üle, kus ja millal ühiselt koos liikmete
esindajatega arutleda arengukava aluste üle.
Otsus 2013-31/18
Saata liikmetele ettepanek korraldada visioonipäev 1.veebruaril 2014 ning selgitada selles
visioonipäeva korraldamise eesmärke.

Punkt 2
2014. aasta kevade EIL juhatuse valimistest
Juhatus arutas võimalike presidendi kandidaatide üle. Otsustati mõnede väljapakutud inimestega
arutada, kas nad oleks nõus kandideerima. Kaaluti aastakoosoleku võimalikku läbiviimise aega
ning otsustati selles osas nõu pidada liikmetega.
Otsus 2013-32/18
Pakkuda EIL liikmetele välja kolm võimalikk aeg aastakoosoleku läbiviimiseks: 29.aprill või 2.mai
või 3.mai.

Punkt 3
Aasta lõpetamisest, parimate valimisest
Juhatus arutleb ja kaalub kandidaate, lõplik otsus langetatakse detsembris koostöös liikmetega.

Otsus 2013-33 /18
Traditsioonilist aasta lõpetamise üritust ei korraldata, 2013 aasta parimaid tänatakse 1.veebruari
visioonipäeval.

Punkt 4
EIL aastaraamatust
Juhatus arutas aastaraamatu idee üle ning kaalus ka võimalust anda raamat välja vaid digitaalselt.
Otsus 2013-34/18
Anda välja traditsiooniline EIL aastaraamat hiljemalt 1.veebruariks.

Punkt 5
EIL jooksvast tööst
S.Falkenberg kannab ette ja tutvustab:
1. Toetuslepingud:
- Tallinna Vesi AS, EIL sporditegevuse toetamiseks
- ITAK OÜ – toetus parasõudjale T.Vihmandile
- EMT AS, läbirääkimised edukad 2014 parasõudmise toetamiseks ‚
- Invaru OÜ – koostööleping spordivahendite hooldamiseks
2. EPOK-ile SoM poolt eraldatud investeeringute toetusest EIL-ile kavandatud osta (otsus
lõplikult kinnitamata):
- lõpuni välja maksta 1x-paat
- 2 tennise ratastooli
- laskerelv
- purjetaja varustus
- heitepukk
- malekellad-komplektid
3. Suvel ostetud võidusõidu tooli kasutamise kohta on sõlmitud leping H.Toomsooga. Sama
leping on ettevalmistamisel T.Vihmandiga paadi kasutamise osas.
4. Egert Jõesaar osales Eesti tipheitjatega koos treeninglaagris Orissaares, kust ta sai oma
jaoks palju kasulikku. Esitasime Evelin Ilvese fondile taotluse noore sportlase preemiale
kandideerimiseks. Seoses dokumentide ettevalmistamisega sai Egerti tegevuskava
järgmiseks aastaks ilusti täiendatud ning tema osas on plaanid päris hästi läbi aruatud ning
lisatud EIL 2014 aasta tegevuskavasse (vt. lisa 2)
5. Hegert Toomsoo – teeb trenni 3-4 korda nädalas 1 tund /jõusaali harjutused/, otsida
nõustajaks üliõpilane, kes saaks praktika tehtud, tool viia hooldusesse.
6. Vigasaanud kaitseväelased Egerd Erreline, Madis Põri, Jaune Engel – kuulitõuge.
Kohtusime Egerdi ja Kaitseväe Tugikeskuse juhataja Andres Siplasega ning arutasime
plaane nende sportlaste meiega rohkem integreerumiseks.
7. Viljar Villiste 8-12 võistlust, temaga peaks liituma Urmo Voogla 6-10 võistlust.

Juhatus arutleb:
8. Anre Nõmme - toetada tema osalemist MK etapil Hispaanias klassifitseerimise eesmärgil,
teha koostöös projektitaotlusi, klassifitseerimise tulemuse selgudes saab teha edasisi
plaane koostööks
9. Heleni Juhti taotlus: alustama peab Eestis MV raames demovõistlustega, selleks arendada
koostööd ratsaliiduga – pöörduda veelkordset ERL poole.
10. Arutelu Helmut Mändi teemal – uurida, kas MM-il osalemise kriteeriumid on olemas ning
lõplikud otsused langetada peale MM-i
13. Alar Õige: moodustatud on ISK Parasport, tennise, sõudmise ja kelguhoki treeningud on
EIL-i alt väljas alates 2014 aastast

Punkt 6.
2014. aasta kalenderplaan ja eelarve
Kergejõustiku komitee ettepanek juhatusele: võistluste osavõtumaks 3 eurot ja ülekandega 3
päeva enne võistlust, kohapeal 5 eurot
2014 aasta tegevuskava ja eelarvega on algust tehtud uue, Sots.Min-iga kokkulepitud vormi alusel.
Lisa 2.
Juhatus arutab läbi tegevuskava ning teeb ettepanekuid muudatusteks ja lisadeks.
Otsus 2013-35/18
1. EIL võistluste osavõtumaks on 2 eurot, ülekanne peab tehtud olema hiljemalt 24 tundi enne
võistluse algus. Kohapeal tasu 5 eurot. Osavõtutasusid ei tagastata.
2. Esitada esialgne 2014 aasta tegevuskava 15.novembriks EPOK-ile ning 20.novembriks
KULKA aastaprojekti toetuse taotluseks.

Punkt 7
EIL 2013 tegevuskava ja eelarve korrigeerimine
S.Falkenberg: Kohtusime koos EPOK esindajatega SoM esindajaga ministeeriumisse esitatava
aruande ja tegevuskava asjus. Eesmärgiks oli aruande lihtsustamine ning tegevuskava mitte nii
detailselt esitamine 2014 aastaks. Samuti oli jutuks aastasisesed eelarve muudatused, mis meil
paratamatult ikka ette tulevad. Kokku sai lepitud, et eelarve muudatusi ei pea esitama, tuleb vaid
aruandes väga täpselt lahti kirjutada, miks toimus muudatus ja milles see seisnes.
Seega ei ole ka EIL-il vajadust esitada SoM-ile 2013 aasta eelarve muudatusi, vaid võime need
omale selgeks teha ning kinnitada oma juhatuse poolt.
2013 aasta 10 kuu hetkeseis on esitatud lisas 1.
Otsus 2013-36/18
1. Peasekretäril kalkuleerida lõplik palgafondi seis aasta lõpu seisuga ning esitada juhatusele
detsembri alguseks.
2. Alustada SoM-ile esitatava arande koostamist juba detsembris.

Punkt 8
Muud küsimused
8.1 Kergejõustiku, purjetamise ja muude reeglite tõlkimise mõttekusest
Otsus 2013-37/18
Reegleid tõlkima ei hakata, tuleb hakkama saada originaalkeelega.

8.2. EIL vana kodulehe sulgemisest
EIL vana koduleht asub aadressil www2.eill.ee. Spin TEK-il on plaanis uuendada oma veebide
hoidmise keskkonda. Riistvara on juba ammu virtualiseeritud aga tarkvara platvorm on ajale jalgu
jäänud ja meil on plaan seda uuendada. Peamine põhjus on turvalisus, sest seda platvormi edasi
ei arendata ja turvauke ei parandata.
Otsus 2013-38/18
Tuua vanalt lehelt uuele üle võimalikult palju infot. Sülmida selle töö tegeiseks tööetevõtu leping.
Lisaks pakkida vana info kokku ja säilitada.
8.3. Liikmemaksu võlgadest:
Hetkel on võlgu:
Tõrva Puuetega Inimeste Liit, 2012 ja 2013 kokku 70.Viljandimaa IÜ 2013 35.IVK 2013 35.Otsus 2013-39/18
Helistada võlglastele ja selgitada võlgnemise põhjused.
8.4.
Klassifitseerimisest ja klassidest
Villu Urban tõstatas küsimuse klassifitseerija koolitamisest. Ühiselt leiti, et kui, siis peaks
klassifitseerija oleme puudeliikide ülene. Eestis peab olema võimalikult lihtne süsteem ja
lahendama ala siseselt
Otsus 2013-40/18
Esitada visioonipäeval liikmetele arutamiseks/kinnitamiseks :
1. Laskmine teha ainult toe pealt ühes klassis
2. Boccias istujad ja seisjad, teha vaid kaks klassi
3. Bowlingus istujad ja seisjad
4. Lauatennis istujad ja seisjad
5. Kergejõustiku klassid viia kokku (seisjad ja istujad) ja kasutada IPC koefitsientide süsteemi
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