EPK juhatuse koosolek
29.04.2021
kl 13:00-15:00
Zoomis

Protokoll 6/2021

Osalesid: Monika Haukanõmm, Rein Loik, Toomas Sepp, Are Eller (kuni 14:37), Alar Õige,
Kersti Aasmets, Toomas Kasemaa (alates 13:47)
Puudus: Kirsti Pedak
Lisaks olid kohal: Signe Falkenberg, Kaia Kollo, Gertrud Alatare, Mihkel Joosing, Keit
Jaanimägi
Koosolekut juhatas: Monika Haukanõmm
Koosolekut protokollis: Keit Jaanimägi

Päevakord:
1. EPK üldkoosolekust ja juhatuse valimistest
2. EPK uute liikmete vastuvõtmisest
3. Muud küsimused
Monika Haukanõmm uurib, kas osalejad sooviksid päevakorda midagi lisada või võib
etteantud päevakorra kinnitada.
S. Falkenberg: teen ettepaneku muuta päevakorrapunktide järjekorda ning alustada
koosolekut muude küsimustega.
Ettepanek uueks päevakorraks on järgmine:
Päevakord:
1. Muud küsimused
2. EPK üldkoosolekust ja juhatuse valimistest
3. EPK uute liikmete vastuvõtmisest
Juhatuse liikmed hääletavad.
Hääled jagunevad järgmiselt:
Poolt 6, Vastu 0
Otsus: päevakord kinnitatud ühehäälselt vastavalt ettepanekule.

Punkt 1. Muud küsimused

1. Matz Topkin otsustas oma kandidatuuri IPC sportlaskomisjonist tagasi võtta
Otsus: info võtta teadmiseks.

2. EOK Täiskogule 4. mail EPK delegaadi otsustamine (täiskogu toimub Zoomis)
Ettepanek esitada EPK esindajaks Monika Haukanõmm
Juhatus hääletab. Tulemus on järgmine:
Poolt 6, Vastu 0
Otsus: ühehäälselt otsustatud EPK esindajaks EOK täiskogule esitada M.
Haukanõmm.
3. EPK uus logo
M. Haukanõmm teeb ettepaneku EPK uus logo kasutusele võtta EPK üldkoosoleku
järgselt.
Toimub hääletus, mille tulemus on järgmine:
Poolt 6, Vastu 0
Otsus: ühehäälselt otsustatud EPK uus logo kasutusele võtta alates üldkoosolekust.
4. Meenemedalite üleandmisest
Variant 1 - üldkoosolekul
Variant 2 - eraldi üritus
Variant 3 - kohale viimine
T. Sepp: medalisaajaid esitleda EPK sotsiaalmeedias ja medalid inimestele kätte viia.
Eraldi üritust ei teeks.
M. Haukanõmm: minu ettepanek oleks edasi töötada variandiga 3 ja jagada inimesed
gruppidesse ja nii viia kätte. Igaühele eraldi läheb keeruliseks.
Otsus: info võtta teadmiseks ja töötada edasi variandiga 3.
5. Pekingisse 2 ajakirjaniku lähetamine (ajakirjanik + fotograaf)
Juhatuse liikmed arutlevad.
Otsus: info võtta teadmiseks.

6. Järgmine juhatuse koosolek
Otsus: järgmine juhatuse koosolek toimub 26.05 kl 15:00-17:00.

Punkt 2. EPK üldkoosolekust ja juhatuse valimistest
Juhatuse otsus 31.märtsist:

1) Korraldada üldkoosolek 17. juunil algusega kl 11:00.
2) Korraldada koosolek kontaktses vormis järgides reegleid, kui see pole võimalik, siis
vähemalt 2 nädalat enne sellest täiendavalt teada anda.
3) Saata koosoleku ja juhatuse valimiste korraldamise teade liikmetele koosoleku järgselt
3. maiga algaval nädalal.
4) Teha liikmetele ettepanek:
1. Esitada presidendikandidaate
2. Esitada oma puudeliigi esindaja kandidaate juhatusse
3. Esitada vabakandidaate
5) Teha ettepanek sportlastele esitada juhatusse sportlaste esindaja liikmekandidaate.
6) Kandidaatide esitamise tähtaeg on 7. juuni kl 12:00 e-posti aadressile
info@paralympic.ee.
EPK üldkoosolek toimub 17. juunil 2021 aastal hotell Euroopa konverentsisaalis. Samas
lähedal on meie fotonäitus, mida koosolekule tulijad saavad ühtlasi külastada.
Otsuse ettepanek:
Kuulutada välja EPK juhatuse valimised ning saata 3. maiga algaval nädalal EPK liikmetele
ja tegevsportlastele* teade alljärgnevas sõnastuses:
EPK juhatus kuulutab välja juhatuse valimised järgnevaks neljaks aastaks. Valimised
toimuvad 17. juunil 2021. aastal EPK üldkoosolekul.
Juhatuse suuruse otsustab üldkoosolek, kuid juhatusse peab kuuluma minimaalselt 7 ja
maksimaalselt 11 liiget. Vastavalt põhikirjale palume esitada juhatuse liikmekandidaate
alljärgnevalt:
1. Presidendi kandidaate võivad esitada kõik EPK liikmed.
2. Puudeliigi esindajaid juhatuse liikmekandidaatideks saavad esitada EPK liikmed
alljärgnevalt:
a. liikumispuudeliste esindaja - esitavad EPK liikmed, kes tegelevad
liikumispuudega inimeste spordialadega
b. nägemispuudeliste esindaja - esitavad EPK liikmed, kes tegelevad
nägemispuudega inimeste spordialadega
c. intellektipuudeliste esindaja - esitavad EPK liikmed, kes tegelevad
intellektipuudega inimeste spordialadega
d. kuulmispuudeliste esindaja - esitavad EPK liikmed, kes tegelevad
kuulmispuudega inimeste spordialadega
3. Vabakandidaate võivad esitada kõik EPK liikmed.
4. Sportlaste esindaja võivad esitada sportlased, kes on hetkel tegevad aktiivses
spordis või kelle aktiivsest osalemisest on möödunud vähem kui 8 aastat (kevad
2013).
5. Kandidaadi esitamisel tuleb näidata, millisele nimetatud (president, puudeliiki
esindaja, sportlaste esindaja) või nimetamata (vabaliige) kohale kandidaat

esitatakse. Võib märkida, kas kandidaat on nõus kandideerima ka vabaliikme kohale
juhul, kui ta ei osutu valituks presidendiks või puudeliigi esindajaks.
6. Kandidaadi esitamisel tuleb lisada lühike kandidaadi kirjeldus (CV) ja tema nõusolek
kandideerimiseks EPK juhatusse.
7. Kandidaatide kirjalikult esitamise tähtaeg on 7. juuni kl 12:00 e-posti aadressile
info@paralympic.ee.
Valimiste järjekord:
1. Valitakse president
2. Otsustatakse juhatuse suurus.
3. Valitud president esitab ülesseatud kandidaatide seast oma nimekirja üldkoosolekule
kinnitamiseks.
*Tegevsportlased - on hetkel tegevad aktiivses spordis või kelle aktiivsest osalemisest on
möödunud vähem kui 8 aastat (kevad 2013).
Juhatuse liikmed arutlevad.
Tehtud ettepanekud:
Kõikide kandidaatide puhul on vaja esitada alljärgnevad dokumendid:
1. Kandidaadi tutvustus
2. Kandidaadi motivatsioonikiri
3. Kandidaadi (digi)allkirjastatud kirjalik nõusolek

Juhatus hääletab.
Hääed jagunevad:
Poolt 6, Vastu 0
Otsus: EPK üldkoosolek ning juhatuse valimised välja kuulutada vastavalt tehtud
ettepanekutele.
Punkt 3. EPK uute liikmete vastuvõtmisest
Kohtumised liikmekandidaatidega:
14. aprill kohtumine MTÜ Floretiga
Klubi poolt osales klubi juhatuse liige Aleksandr Larjushin
EPK poolt osales Toomas Kasemaa, Kersti Aasmets, Kirsti Pedak ja Signe Falkenberg
MTÜ Florett asukoht Narva, tegutsemispiirkond Narva ja Ida-Virumaa
Klubi tegevused: 14 aastat tegelenud ratastoolivehklemisega, eesmärk selle ala
arendamine Narvas ja Eestis. Treeningutel osalemas hetkel 5 ratastoolivehklejat. Klubi
tegeleb ka tavasportlaste vehklemisega. Klubi on liige Veemoto Liidus.
Juhatuse liikmed arutlevad.

Toimub hääletus. Hääled jagunevad:
Poolt 7, Vastu 0
Otsus:
1. Sõlmida EPK ja MTÜ Florett vahel 2021. aastaks lepe kuni kolme sportlase
saatmiseks ühele ratastoolivehklemise MK etapile.
2. Teha MTÜ Floretile ettepanek asuda läbirääkimistesse koostöölepingu tingimuste
üle.
3. Koostöölepingu sõlmimise korral võtta MTÜ Florett liikmeksastumise avaldus
uuesti arutlusele.

20. aprill kohtumine SK Achilleusega
Klubi poolt osales klubi juhatuse liige Endre Varik
EPK poolt osales Toomas Kasemaa, Kersti Aasmets, Alar Õige ja Signe Falkenberg
SK Achilleus algne tegutsemispiirkond oli Jõgeva, tänaseks on see rohkem Tallinn.
Klubi on Eesti Invaspordi Liidu liige.
Juhatuse liikmed arutlevad.
Toimub hääletus, mille tulemus on:
Poolt 7, Vastu 0
Otsus: ühehäälselt otsustatud SK Achilleus võtta EPK liikmeks.
21. aprill kohtumine SK Flüügeriga
Klubi poolt osales klubi juhatuse liige Kristo Ringas
EPK poolt osales Toomas Kasemaa, Monika Haukanõmm, Alar Õige ja Signe Falkenberg
SK Flüüger tegutsemispiirkond on Tartu ja vähesel määral selle ümbrus
Klubi tegevused: tegeletakse üldfüüsilise ettevalmistuse, ujumise,
pimelauatennise, pimedate väravpalli, suusatamise, pimelaskmisega.
Juhatuse liikmed arutlevad.
Toimub hääletus, mille tulemus on järgmine:
Poolt 7, Vastu 0
Otsus: ühehäälselt otsustatud SK Flüüger võtta EPK liikmeks.

21. aprill kohtumine ISK Parasport’iga
EPK juhatuse liige A. Õige taandab ennast arutelult ning hääletuselt.
Klubi poolt osales klubi juhatuse liige Alar Õige

kergejõustiku,

EPK poolt osales Toomas Kasemaa, Kersti Aasmets, Monika Haukanõmm ja Signe
Falkenberg
SK Parasport tegevuspiirkond või ulatuda üle Eesti, tänaseks on see rohkem Tallinn, kuid
tennise alal ka Rakvere, Tartu ja Pärnu.
Klubi tegevused:
parasõudmisega.

tegeletakse

ratastoolitennise,

istevõrkpalli,

ratastoolikurlingu

Juhatuse liikmed arutlevad.
Toimub hääletus, mille tulemus on järgmine:
Poolt 7, Vastu 0
Otsus: ühehäälselt otsustatud ISK Parasport võtta EPK liikmeks.

22. aprill kohtumine Eesti Jahtklubide Liiduga
Liidu poolt osales peasekretär Ott Kallas ja parapurjetamise projektijuht Külli Haav
EPK poolt osales Toomas Kasemaa, Alar Õige, Monika Haukanõmm ja Signe Falkenberg
Juhatuse liikmed arutlevad.
Toimub hääletus, mille tulemus on järgmine:
Poolt 6, Vastu 0
Otsus: ühehäälselt otsustatud Eesti Jahtklubide Liit võtta EPK liikmeks.

Koosoleku juhataja:
Monika Haukanõmm

/allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija:
Keit Jaanimägi

/allkirjastatud digitaalselt/

ja

