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Päevakord:
1. EIL Juhatuse töö korraldamine:
tööreglemendi ülevaatamine, muudatused
juhatuse ülesanded, liikmete ettepanekud tegevuseesmärkidest ja –plaanidest
juhatuse aseesimehe valimine
juhatuse praktilise töö korraldamine
2. EIL tegevuskava ja eelarve täitmise hetkeseisust
3. Elva spordilaagri tegevuskava ja osavõtutasude heakskiitmine
4. Muud küsimused
Punkt 1.
EIL Juhatuse töö korraldamine.
1.1. Tööreglemendi ülevaatamine, muudatusettepanekud (lisa 1)
S.Falkenberg ettepanekud:
- Punkt 1.6 esimene lause muuta: Hiljemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist saadetakse
juhatuse liikmetele teadaanne koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra kohta.
- Lisada uus Peatükk V Juhatuse otsus koosolekut kokku kutsumata
5.1. Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt
hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.
- Endine peatükk V muuta peatükiks VI.
Juhatus arutleb ettepaneku üle.
Otsus 2014-1/1
Viia vastavad muudatused juhatuse reglementi.
1.2. Rainer Vakra (RV) teeb ettepaneku arutleda vabalt antud teemal ja kosib iga juhatuse
liikme arvamust.
Alar Õige (AÕ): valida tuleb teemad ja spordialad, millega keegi soovib sügavamalt
tegeleda. Mureteemad on: 1. sportlaste hulk, 2. noored, 3. raha. Meil on 4 aastat minna, kõik
peaks kaaluma endas tahet koos tegutseda, mina valiks veealad;
kergejõustik, millega tegeleda tõsiselt , Väino kõige lähemal, rändel rehab ja kehakultuur
Väino Marjak (VM): paneme paika prioriteedid – on see tippsport või rahvasport, ei saa ju
kumbagi eelistada, mille nime hakkame tööle, mis on eesmärk;
AÕ: kõiki kolme taset on vaja: kehakultuur, eesti tase, tipptase

Gert Elmaste (GE): ei ole vaja kirja panna igale ühele ala, on ju olnud alati mingid
kohustused;
RV: liikmed peavad ka midagi reaalselt ära tegema;
VM: korraldan Lõuna-Eestis võistlusi;
Randel Peenra (RP): tegeleksin rehabilitatsiooni ja kehakultuuriga;
Keit Jaanimägi (KJ): tähtis on pead kokku panna, ideid saada ja prioriteedid paika panna,
vahekord olgu õige rahvasport ja tippspordi vahel, noori ja harrastajaid juurde saada, kuidas
neid leida ja motiveerida;
RP: kaasata läbi enda sporditegemise
GE: rohkem koostööd Haapsalu HNRK-ga
RP: treenin inimesi jõusaalis, kasutaks ära laia tutvusringkonda, läbi meedia vaja rohkem
tutvustada, et vähemalt ERR portaalis oleks meie tulemused üleval;
Urmo Pollisinski (UP): juhatuse liikmed võiks kasutada võimalusi piirkondlike võistluste
korraldamiseks, näit. Tallinna või Tartu lahtised võistlused, Tallinn toetab hea meelega, eriti
sarjaüritusi, koostöö tervete spordiga, treenerite ja kohtunike täiendamine, kaasata pädevaid
treenereid, koolitused, et tase oleks kõrgem, alade valikut laiendada, tuleb minna sinna, kus
on noored ja teha seda, mida nad tahavad – näit. Simpel sessioon, tuua siia demoesineja
ratastoolis,
GE: Tallinnas oli just maleturniir, võiks viia kokku proffide korraldatud üritusega;
AÕ: juhatus saaks aidata kaasa leida inimesi, et neid projekte teha ja üritusi korraldada;
VM: boccia kohtunikega on alati häda;
GE: mul on rahv.kohtuniku litsentsid males ja kabes, raha pool on siin kõvaks takistuseks;
AÕ: jääme ka reaalsete alade juurde;
RV: laiendada ekstreemspordi alasid;
UP: Nike treeningpäev, kaaluda osalemist, ratastooli fitness?
AÕ: kas peaksime endale tegema infolao (videod youtube-ist?), et tutvustada
invaspordialasid?
UP: leida finantsid eraldi tippspordi ja rahvaspordi arendamiseks;
VM: igapäevatöö jaoks on raske leida finantse;
AÕ: me ei peaks keskenduma ainult liikumispuudelistele, võiksime kaasata ka teisi puudeid,
kas me ei võiks laiendada koostööd, lasta osalema meie võistlusele ka teiste puudetega
inimesi;
1.3. Asutakse valima juhatuse aseesimeest
RV: ettepanek Alar Õige.
GE: ettepanek Keit Jaanimägi
RV: kas kandidaadid on nõus?
KJ: kui arvatakse, et ma saan hakkama, siin ma vastu pole
AÕ: aseesimehe üks rolle on ka peasekretärile abiks olemine
RV: kas hääletame? Kas salajane või avalik hääletus?
UP: avalik
Hääletatakse:
Alar Õige poolt on 3
Keit Jaanimägi poolt on 4
Otsus 2014-2/1
Aseesimees on Keit Jaanimägi.
1.4. Juhatuse praktilisest tööst:
RV: kord kvartalis koosolek on vähe, iga koosoleku lõpus lepime uue aja, paberile ainult
päevakord, lisamaterjal ise kaasa võtta, koosolekuid võib pidada EIL kontoris.
Koosoleku materjalid saata juhatuse liikmetele võimalikult varakult.

Punkt 2.
Signe Falkenberg (SF) annab ülevaate EIL hetke rahalisest seisust (vt. lisa 2) ning
võistlustekalendrist:
 Hetkel on ratastoolitennisistid võistlustel Prantsusmaal, 12-16.juuni, Viljar Villiste edetabeli
nr on 455, Urmo Vooglal 635
 Hetkel on purjetaja Anre Nõmme Pihkvas purjeregatil
 18.-22.juunil läheb Egert Jõesaar Berliini kergejõustiku MV-le, 24.mai tegi ta oma isikliku
rekordi kettaheites 40,40m.
 18.-22.juunil läheb Tõnis Vihmand Prantsusmaale, sõudmise MK etapp
 4.-6.juuli lähevad Tanel Laine ja Egert Jõesaar Horvaatia lahtistele MV-le kergejõustikus
 19.-22.juuli läheb Helmut Mänd laskmise MM-ile Saksamaale
 4-8.august läheb Egert Jõesaar IWAS noorte maailmamängudele kergejõustikus
 20.-23.august läheb Egert Jõesaar Euroopa MV-le kergejõustikus Wales-i
 22.-29.august läheb Tõnis Vihmand sõudmise MM-ile Hollandisse
 28.-31.august Leedu Open RT tennises, osalevad Viljar Villiste ja Urmo Voogla
 21.juunil on kergejõustiku Eesti MV Türi staadionil
 4.-6.juulil toimuvad Eesti meistrivõistlused tennises, sh ratastoolitennises
 5.juulil toimub kergejõustiku karikasarja 2.etapp Vändras
 17.-20.juuli toimub Elva Spordilaager
 3.august kergejõustiku karikasarja 3.etapp Võrus
 16.august Rõuge karikas boccias
 23.august kergejõustiku karikasarja 4.etapp Tapal
 Merelaager jääb huviliste vähesuse tõttu ära
Juhatus kuulab aruanne ära.
Otsus 2014-3/1
Edaspidi kooskõlastada töölepingud tegevuskulude osas juhatusega.

Punkt 3.
Signe Falkenberg tutvustab Elva laagri tegevuskava ja osaluse tingimusi.
Otsus 2014-4/1
Juhatus kinnitab osalustingimused ja tegevuskava. Urmo Pollisinski hangib laagri võistlustele
autasud.

Punkt 4.
Muud küsimused
1. Lubada peasekretär puhkusele juulis 10 päeva ja augustis kuni nädalat.
2. EPOK Täiskogu delegaatideks kinnitatakse veel Viljar Villiste ja Jüri Lehtmets.
3. EIL on kutsutud toetama puuetega inimeste organisatsioonide pöördumist töövõime
reformi asjus. Ühiselt otsustati, et EIL organsatsioonina ei liitu pöördumisega, kuid
piketil võivad osalda kõik, kes soovivad.
4. Järgmine juhatuse koosolek on 29.08
5. Küsimus Urmo Pollisinskilt: Kui suur on Pirita kontori rent? SF: koos valve ja
kommunaalkuludega 260.35. UP: Mis on saanud võidusõiduratastoolist? AÕ: see on
Astangu KRK-s. UP: Kus on kelguhoki varustus? Ma võin leida mõne firma, kus saab

hoida? AÕ: Hetkel asub varustus Kaido Kalm´i töö juures laos. RV: kui leiad tasuta
võimaluse, palun! UP: Tallinna luuakse Spordikool, pakume kelguhoki arendamise
neile. Ühingud, kes ei osale meie võistlustel – mis nendega teha? Juhatus volitab
Urmo Pollisinskit sel teemal liikmetega suhtlema.
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