EESTI INVASPORDI LIIT
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
Viljandi, Posti tn 20
Algus kell 12.50

28.september 2012 nr. 12
Lõpp kell 16.00

Juhatas
Heiti Vahtra
Protokollis
Signe Falkenberg
Võtsid osa
Gert Elmaste, Kersti Puusild, Arko Vool,Alar Õige, Heiti Vahtra, Villu Urban
Puudus(id)
Siiri Oviir
Kutsutud/osalesid
Signe Falkenberg

Päevakord:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

EIL hetkeolukord - finantsid, kalenderplaani täitmine, pooleliolevad projektid
Aastalõpu üritusest
RT sõitude transpordikulude kompenseerimisest
Karatesportlasele toetuse eraldamisest osalemiseks Briti lahtistel MV-l.
EIL Spordikooli asutamisest
2013 aasta kalenderplaani koostamisest
Parafest 2013
Info olukorrast EPOK-is
Eesti puuetega inimeste spordiliitude võimalikust ühinemisest
EIL arengukava koostamisest
Muud küsimused

Punkt 1. EIL finantsiline hetkeolukord
S.Falkenberg annab ülevaate hetke finatsolukorrast, kalenderplaani täitmisest ja
pooleliolevatest projektidest
Kulu
Teg.kulud
Eesti sisesed
Kelguhoki
Ujumine
Sõudmine
Tennis

Eelarve
22573
22724
82007
8193
21700
10016

kulunud
13925
15278
51599
114
19516
4557

sh. SM-ilt
13457
4965
7535
0
7780
0

SM Jääk
7226
1557
6525
1400
0
0

Muu arvelt
468
10313
44064
0
11736
4557

Kergejõustik
Muud võistlused

5680
1670

1585
923

1000
0

-480
1235

585
923

Kokku SM jääk 17463
OTSUSTATI:
1. S.Falkenberg korrigeerib kodulehel ürituste plaani järjepidevalt
2. S.Falkenberg kontrollib liikmemaksude tasumist ja saadab võlglastele meeldetuletused
3. Oktoobri keskel esitada juhatusele 9 kuu raamatupidamise tulemused

Punkt 2. Aastalõpu üritusest
Juhatus arutleb antud teemal: kas teha Viljandis? G.Elmaste ja K.Puusild uurivad ruumi
võimalusi, võtta hinnapakkumised saali, toitlustamise, õhtu juhtimise, meelelahutuse kohta.
OTSUSTATI:
1. Korraldada üritus Viljandis või Viljandi maakonnas detsembri esimeses pooles
2. Saata G.Elmastele eelmise aasta kulude aruanne

Punkt 3. Ratastoolisõitude transpordikulude kompenseerimisest
S:Falkenberg: 2012 eelarves on RT sõitude kulude kompenseerimiseks ette nähtud 500 eur see on jääk eelmisest aastast Invaru toetusest ratastoolisõitudele. Sel aastal ei ole sellelt kontolt
veel väljamakseid tehtud, aga oleme pidanud arvestust nende üle, kes on käinud RT sõitudel
analoogselt meie teiste ürituste transpordi kulude kompenseerimisega.
Teen ettepaneku vastava summa ulatuses kompenseerida RT sõitudest osavõtnute
transpordikulusid.
OTSUSTATI:
1. Kompenseerida kas 10 senti km või kuni 500 € kokku Rakvere Ööjooksul ja EMT Rullituuridel
osalejatele.

Punkt 4: Karatesportlasele toetuse eraldamisest osalemiseks Briti lahtistel MV-l.
Signe: Liikumispuudega karatesportlane Robert Kuivjõgi (24a), kes treenib Tallinna klubis Daigo
treener Olga Pallo käe all, soovib osaleda esimest korda rahvusvahelistel võistlustel. Treeneri
valikul on sobivaim võistlus sel aastal Briti lahtised MV oktoobri algul. Tegime EIL poolt toetuse
taotluse HMN-i, aga kahjuks saime sealt negatiivse vastuse. EPOK-ile esitatud taotlust 500.euro ulatuses ei rahuldatud, kuna tuli välja, et treener Olga Pallo on ka pimeda sportlase treener
ja tema kulud on juba pimedate poolt kaetud. Kuna aga tegemist on noore inimesega, kelle
sportlaseteed peaksime püüdma igal juhul toetada (vähemalt seni, kuni on selge, kui võimeka
või perspektiivse sportlase/alaga tegemist on), siis teen ettepaneku toetada tema osalemist
võistlustel EIL reservist kuni 500 eur-iga.

OTSUSTATI:
1. Toetada 400 euroga ja paluda vastu anda infot karate klassifikatsiooni ja selle spordiala kohta.

Punkt 5. EIL Spordikooli asutamisest
S.Falkenberg kannab ette probleemi, milleks peaks asutama EIL juurde Spordikooli. A.Õige
esitab juurde põhjendusi ning tutvustab vajaminevate dokumendite projekte.
Juhatus arutleb antud teemal ning nendib, et liidu liikmeskond on muutumises. Seoses sellega
tuleb vaadata probleemi laiemalt, koostada liidu arengukava, vaagida põhikirja muudatusi ning
alles seejärel saab asuda otsustama spordikooli moodustamise üle. Hetkel tuleb küsimus edasi
lükata, kuna üldise arvamuse kohaselt peaks spordikool olema mõne klubi hallata, mitte olema
liidu juures.

Punkt 6. 2013 aasta kalenderplaani koostamisest
S.Falkenberg pakub välja struktuuri, mille järgi võiks järgmise aasta eelarve koostada.
Juhatus arutleb kalenderplaani koostamise üle ning võistluste korraldamisel tekkinud
probleeme. Leitakse, et edaspidi peab olema teada võistluste korraldaja nimeliselt, kes vastutab
täielikult võistluse kvaliteetse korraldamise eest.
OTSUSTATI:
1. 2013 aasta võistluste juhendid peavad olema välja saadetud ja kodulehel üleval
vähemalt 1 kuu enne võistluse toimumist
2. Kodulehele panna kirja nimeliselt võistluse korraldaja/vastutaja
3. EIL tegevuse paremaks korraldamiseks muuta EIL tegevtöötajate struktuuri: projektijuhi
ülesanded liita tehnilise sekretäri omadele.

7. Parafest 2013
S.Falkenberg tutvustab grupi puuetega inimeste organisatsoonide poolt käivitatud projekti, mille
idee on korraldada 2013 aasta suvel koguperefestival, kus esinevad ja tutvustavad oma oskusi
puuetega inimesed ja pärisprofid. Tegemist ei ole nišiüritusega puuetega inimestele, vaid
üritusega kõige laiemale avalikkusele. EIL oleks kaasatud spordi toimkonna eestvedajana.
Juhatus võtab informatsiooni teadmiseks ja soovitab antud teemaga edasi tegutseda.

Punkt 8. Info olukorrast EPOK-is
S.Falkenberg tutvustab EPOK koosoleku otsuseid. 10.oktoobriks räägitakse läbi kolme isikuga,
kellele pakutakse EPOK presidendi kohale kandideerimist. EPOK üldkogu, kus valimised
toimuvad, planeeritakse läbi viia 15.novembril. Plaanis on valida vaid president ja seejärel
nimetab president kaks (kolm?) kandidaati, keda ta tahab oma meeskonnas (EPOK juhatuses)
näha. Samas esitavad ka kõik liikmesliidud (praegu on neid 5) igaüks oma esindaja EPOK

juhatusse.Seejärel uus juhatus otsustab, kas asub põhikirja ja kogu EPOK reformimisele või
jääb asi vanaviisi.
Juhatus võtab informatsiooni teadmiseks.

Punkt 9. Eesti puuetega inimeste spordiliitude võimalikust ühinemisest
S.Falkenberg ja A.Õige alustavad arutelu idee üle spordiliitute ühinemisest. Oleme jõudnud
ajajärku, kus tuleks hakata mõtlema, mis meist edasi saab. Noori liitujaid on vähevõitu,
puuetega inimeste spordiorganisatsioone on väikese Eesti kohta ehk liigagi palju - kas oleks
aeg hakata mõtlema liitumise peale? Liitumisele üheks korralikuks invaspordiorganisatsiooniks,
kellel oleks meie ühiskonnas kõlapinda ning jõudu ideid ellu viia, spordielu korraldada
kvalitatiivselt uuel tasandil, kes oleks arvestatav partner meie rahastajatega läbirääkimistel,
võimeline osalema rahvusvahelises koostöös jne.
Esialgu tuleb ikkagi sel teemal vaid visioneerida - kuidas ühise organisatsioonini jõuda, see on
alles mõtlemiskoht.
Juhatus arutles antud teemal ning pidas vajalikuks sellega tegeleda ka edaspidi, mõelda idee
üle ja arutada teemat nii oma liidu siseselt kui ka teiste puuetega inimeste spordiliitudega.

Punkt 10. EIL arengukava koostamisest
S:Falkenberg osutab arungukava vajalikkusele ja teeb ettepaneku alustada selle
väljatöötamisega esialgu mõtete kogumise teel, Arengukava sõltub kaunis palju sellest, mis
suunas kogu puuetega inimeste sport Eestis areneb.
OTSUSTATI:
1. Käsitleda arengukava küsimust igal juhatuse koosolekul ja täiendada punkt-punkti haaval
2. Järgmisel koosolekul käsitleda kergejõustiku arendust, keskenduda mitte puudustele, vaid
lahendamist vajavatele küsimustele - kuhu jõuda viie aasta pärast.

Punkt 11. Muud küsimused
1. küsimus
K.Puusild teeb ettepaneku esitada Õnne Pollisinski Aasta Naise tiitlile.
Aasta Naise tiitliga tunnustab BPW Estonia MTÜ naist, kes on viimase aasta jooksul eriliselt
silma paistnud oma töö ja/või ühiskondliku tegevusega või muude eriliste saavutustega ning kes
on Eesti naistele eeskujuks nende püüdlustes.
Kandidaate saab esitada kuni 1. oktoobrini k.a.
OTSUSTATI:
1. Esitada Õnne Pollisinski Aasta Naise tiitlile
2. Esitada Siiri Oviir Aastate Naise tiitlile

2. küsimus
Agnes Valgiste teeb ettepaneku toetada stipendiumiga meie tublit noort kergejõustiklast Egert
Jõesaart.
3.küsimus
Kardo Ploomipuu on asunud treeningutele Tõnu Meijeli juures. Seoses sellega teeb
S.Falkenberg ettepaneku määrata talle stipendium.
OTSUSTATI:
1. Kuulutada välja kaks noorsportlase stipendiumi, teade avaldada kodulehel.

Juhatas: H.Vahtra
Protokollis: S.Falkenberg

