EPK juhatuse koosolek

Protokoll nr 11

12. november 2020
EPK kontor, Jalgpalli 1 ja Zoom keskkond
Algus: 12:30
Lõpp: 14:45
Osalejad: Monika Haukanõmm (kuni kl 13:45), Rein Loik, Are Eller, Kirsti Pedak, Kersti Aasmets, Toomas
Sepp (kõik Zoom keskkonna kaudu)
Puudusid: Alar Õige, Toomas Kasemaa
Lisaks osalesid: Signe Falkenberg, Kaia Kollo, Gertrud Alatare, Keit Jaanimägi ja Mihkel Joosing (Zoom
keskkonna kaudu)
Koosolekut juhatas: Monika Haukanõmm
Koosolekut protokollis: Keit Jaanimägi

Päevakord
1.
2.
3.
4.
5.

2020 eelarve muudatused
2021 taotluse muudatused
Logo kinnitamine
EPK aastalõpuüritus
Muud küsimused

Juhatuse liikmed hääletavad päevakorra vastuvõtmiseks.
Hääled jagunevad järgmiselt:
poolt: 6, vastu: 0, erapooletuid: 0
Otsus: päevakord kinnitatud ühehäälselt.

P.1 2020 eelarve muudatused
S. Falkenberg tutvustab 2020. aasta eelarve muudatusi.
Riigi toetuse* arvelt muudatused eelarves 2020
Plan. Kulu

Tegelik kulu

Prognoos

Kokku

10 kuud

2 kuu kulu

2020 kulu

JÄÄK

EPK

365639

205457

86512

291968

73671

EIL

97068

49 500

26 151

75651

21 417

EPUL

71404

23182

14064

37246

33958

EPSL

66007

36351

3452

39803

26204

EKSL

69017

25275

6730

32005

37012

Kokku

669135

339764

136909

476673

192262

465000

218000

KOKKU 683000

**

* Ei ole arvestatud HM laekumisega
** Tegelik laekumine KM lepingu järgi
Jääk 2019 ja 2020 HM laekumisest ca 121000.Toimub arutelu ning esitatakse täiendavaid küsimusi.
M. Haukanõmm: jääk on muidugi suur. Millal võiks saabuda ministeeriumi poolt uut infot rahade
kasutamise ja tagasikandmise kohta?
S. Falkenberg: veel kindlat infot selle kohta ei ole. Mina arvan, et see juhtub alles pärast riigieelarve
kinnitamist. Lepingu järgi peaks jäägi tagasikandmine toimuma aprillis, aga ministeerium ei ole veel
otsustanud, kas jääk tuleb ikkagi tagasi kanda või see raha jäetakse 2020. aastal ära jäänud ning 2021.
aastasse lükatud võistluste katteks.
T. Sepp: kas lepingus on kuluartiklite osas piiranguid või on see meie enda otsustada?
S. Falkenberg: piiranguid ei ole.
M. Haukanõmm: keda ja kui suures osas suudame varustusega toetada?
S. Falkenberg: mõeldud ei ole siin väga alaspetsiifilist riietust. Pigem näiteks dressid, särgid jne.
Eesmärk on varustada võimalikult suurt arvu välisvõistlustel käivaid sportlasi.
T. Sepp: oluline on, et me püsiks mingites raamides nende kulutustega. Kui me täna muudatused
kinnitame, siis kui palju on veel liitudel võimalus oma kulutusi suurendada?
S. Falkenberg: meil on laias laastus ikkagi kokku lepitud, aga kõigil on võimalik veel seda summat mingis
ulatuses muuta.
T. Sepp: sellisel juhul oleks õigem nimetada otsus 2020 eelarve täitmiseks ning mitte veel
kinnitamiseks, et liitudel oleks kooskõlastades EPK bürooga võimalik teha muudatusi. Kas büroo näeb
veel võimalikke mõistlikke kulukohti või investeeringuid, millega sel aastal arvestada saaks?
S. Falkenberg: jah, on näiteks üks kulukoht, mida ka osad liikmed on juba kasutanud, milleks on
koolitused.
Otsuse ettepanek: EPK 2020 eelarve täitmine võtta teadmiseks.
Toimub hääletus ning hääled jagunevad alljärgnevalt:
poolt: 6, vastu: 0, erapooletuid: 0

Otsus: ühehäälselt otsustatud EPK 2020 eelarve täitmine võtta teadmiseks.

P.2. 2021 taotluse muudatused
S. Falkenberg annab ülevaate 2021. aasta taotluse muudatustest.
EPK ja liikmete
kulugrupid 2021

KOKKU, sh Riik+HM

Muudatus KOKKU UUS,
Riik+HM
sh
Riik+HM uus

Personali+majand.kulud
ja põhivara
292 042

289 342

12122

304 164

301464

Üritused Eestis, sh.
rahvusvahelised

66 671

41 296

-5341

52030

35955

Välisvõistlused, sh POM
ja KOM

382 740

338 340

40000

418740

378340

Ettevalmistuskulud

236 580

196 080

5100

240580

201180

Muud tugitegevused

97 000

95 500

2000

99000

97500

Reserv

7 500

3 500

0

6500

3500

KOKKU

1 082 533 964 058

41 881

1 121 014

1 017 939

Otsuse ettepanek: info võtta teadmiseks ning 2021. aasta eelarve plaan heaks kiita.
Toimub hääletus ning hääled jagunevad alljärgnevalt:
poolt: 6, vastu: 0, erapooletuid: 0
Otsus: info võtta teadmiseks ning 2021. aasta eelarve plaan ühehäälselt heaks kiita.

P.3. Logo kinnitamine
S. Falkenberg tutvustab EPK uue logo variante.
Toimub arutelu, mille käigus selgitatakse välja juhatuse eelistus, milleks on logo variant 1.
M. Haukanõmm teeb ettepaneku kinnitada EPK uueks logoks variant 1.
Juhatuse liikmed hääletavad ning hääled jagunevad alljärgnevalt:
poolt: 6, vastu: 0, erapooletuid: 0

Otsus: ühehäälselt kinnitada EPK uueks logoks variant 1.

P.4. EPK aastalõpuüritus
Aeg

16. detsember

Kellaaeg

15:00-18:00

Koht

restoran Tuljak

Arvestada maksimaalselt 80 inimesega
S. Falkenberg: täna on peamine küsimus, kas hetkeolukorras üldse üritust korraldada või jätta ära?
M. Haukanõmm: minu ettepanek oleks see üritus ära jätta. Detsembris selleks kuupäevaks asjad
paremaks ei lähe.
R. Loik: mina olen Monikaga nõus. Võiks kaaluda ka ürituse korraldamist näiteks jaanuaris.
S. Falkenberg: kas kaalume oma sportlaste ja toetajate esiletõstmist mingis muus formaadis?
T. Sepp: võiksime kaaluda videokokkuvõtte tegemist. Loodetavasti meie liikmesorganisatsioonid on
valmis ka panustama, et saaksime igast meie liikmest lisada väikese lõigukese.
S. Falkenberg: me võtame selle idee arutluse alla.
Otsuse ettepanek: jätta EPK aastalõpuüritus ära.
Toimub hääletus, hääled jagunevad alljärgnevalt:
poolt: 6, vastu: 0, erapooletuid: 0
Otsus: ühehäälselt otsustatud EPK aastalõpuüritus jätta ära.

P.5. Muud küsimused
Peking 2022 kandidaatide stipendiumite konkurss
Kuulati ära EPK spordidirektor Mihkel Joosing.
Ettepanek kuulutada välja Peking 2022 kandidaatide stipendiumite konkurss. 18 kuud enne Pekingi
POM toimumist (oktoober 2020-märts 2022) on ratastoolikurlingu võistkond kandideerimas - POM
edetabelis on ta hetkel 10. kohal 12-st POM-ile pääsejast. Stipendiumite statuudi järgi maksame
edetabeli alusel kandidaatidele 60% summast ehk 180 eur kuus.
Otsuse ettepanek: kuulutada välja stipendiumi konkurss stipendiumi maksmiseks 2022 Pekingi POM
kandidaatidele.
Toimub hääletus ning hääled jagunevad järgmiselt:
poolt: 6, vastu 0, erapooletuid: 0

Otsus: ühehäälselt otsustatud kuulutada välja stipendiumikonkurss 2022 Pekingi
paraolümpiamängudele kandideerivatele sportlastele.
Treenerite preemiate määramise alused
S. Falkenberg: tänavusel keerukal aastal on treenerite õlgadele langenud suurem koorem kui tavaliselt.
Ettepanek premeerida (määrata toetus) treenereid, võttes arvesse treeneri treenitavate puudega
inimeste arvu, nende seal POM kandidaadi olemasolu ja treeneril kutsetaseme olemasolu.
Juhatuse liikmed arutlevad.
T. Sepp: lähenemine on väga õige. Minu ettepanek on, et maksimaalne toetus võiks ühele treenerile
oleks orienteeruvalt kuni 3500.-. Fond kokku 30000.-. Nendest summadest üle ei lähe. Liikmetelt
küsida treeneritoetuse saajate nimed ning esitada juhatusele kinnitamiseks koos toetuse summadega.
Summad olenevad lõpuks sellest, kui palju on toetuse saajaid.
M. Joosing: minu arvamus on, et ülemist piiri määrata ei saa, sest me ei tea treenerite arvu. Fondi ja
tingimused saame paika panna.
R. Loik: mina leian, et kõige olulisem on, et me ei ületaks fondi ülempiiri. Toetan ka Toomase mõtet
määrata ühe treeneri toetuse ülempiir.
Toimub hääletus. Hääled jagunevad:
poolt: 6, vastu: 0, erapooletuid: 0
Otsus: kiita heaks treenerite preemiate määramise alused 2020. aastal:
1. Preemiafond 30000.2. Ühe preemia ülemmäär 3500.- (sh tulumaks)
3. Määrata kriteeriumiteks treenitavate puudega inimeste arv (nende hulgas POM
kandidaadi olemasolu ja kutsetaseme olemasolu)
Monika Haukanõmm lahkub ning annab koosoleku juhtimise üle Rein Loigule.
Spordimuuseumi külastamine 20. nov
Kell 11:00 Masingu kooli külastus
Kell 13:00 Spordimuuseumi külastus
Sõit EPK bussiga
Sekretariaat ootab väga ka juhatuse liikmeid ühinema.
Otsus: info võtta teadmiseks.
KULKA elutööpreemia
Ettepanek esitada KULKA elutööpreemiale ujumistreener REIN PÕLDME.
Esitamise tähtaeg 20. november.

Juhatus hääletab ning hääled jagunevad alljärgnevalt:
poolt: 5, vastu: 0, erapooletuid: 0
Otsus: ettepanek ühehäälselt heaks kiidetud.
Kommunikatsiooni analüüsi ja mentorluse projekt
Sekretariaat on seisukohal, et kuna ei ole leitud EPK kommunikatsioonijuhile sobivaid koolitusi, siis
tellida kommunikatsioonianalüüs, -koolitus ja mentorlus spetsiaalselt EPK vajadustest lähtudes. See
hõlmaks sekretariaati ja ka juhatust.
Juhatus arutleb ning esitatakse täpsustavaid küsimusi.
Otsus: info võtta teadmiseks, sekretariaadil anda juhatusele teada, kumma pakkumise kasuks on
otsustanud.
EPK ürituste ära jätmisest
Arvestades hetkeolukorda arutleb juhatus eelseisvate võistluste korraldamise võimaluste üle.
T. Sepp: ettepanek, kus on võimalik, teha üritusi virtuaalselt asenduseks ära jäänud sündmustele.
Tänane olukord paremaks ei lähe, seega ei näe ma võimalust ühtegi üritust korraldada.
R. Loik: tsentraalselt võistluste ära jätmist otsustada ei oleks võib olla õige, aga sekretariaat võiks
otsustada lähtuvalt olukorrast ja võistlusest. Kui ohutusnõudeid täites on võimalik võistlus ära
korraldada ja hetkeolukord seda lubab, siis ma ei näe põhjust, miks võistlus ära jätta.
S. Falkenberg: kas ma saan õigesti aru, et spordivõistluste puhul lähtuksime konkreetsest võistlusest
ja sportlastest? Kui on näha, et osalejaid ikkagi ei kogune piisavalt, siis jääb näiteks peakohtuniku
otsustada, kas võistlus toimub või mitte.
T. Sepp: jah, ja konsulteerida Terviseametiga vajadusel.
Otsuse ettepanek: EPK spordivõistluste korraldamisel lähtuda Vabariigi Valitsuse, Terviseameti ning
Kultuuriministeeriumi nõuetest ning juhistest.
Toimub hääletus ning hääled jagunevad alljärgnevalt:
poolt: 5, vastu: 0, erapooletuid: 0
Otsus: ühehäälselt otsustatud, et EPK spordivõistluste korraldamisel lähtuda Vabariigi Valitsuse,
Terviseameti ning Kultuuriministeeriumi nõuetest ning juhistest.

Koosoleku juhataja:
Monika Haukanõmm

Koosoleku protokollija:
Keit Jaanimägi

