EPK juhatuse koosolek

Protokoll nr 15

Zoom-keskkonnas
25. november 2021
Algus kell 11.00
Lõpp kell 13.00
Osalesid: Alar Õige, Kristo Ringas, Matz Topkin, Rein Loik, Monika Haukanõmm, Toomas Kasemaa
Puudusid: Toomas Sepp, Rainer Vakra
Lisaks olid kohal: Signe Falkenberg, Kaia Kollo, Mihkel Joosing
Juhatas: Signe Falkenberg
Protokollis: Kaia Kollo
Päevakord:
1. 2022 aasta eelarve arutelu ja kinnitamine
2. EPK tegevust juhtivate dokumentide muudatused
3. Muud küsimused
Juhatus hääletab päevakorra kinnitamiseks.
Otsus: koosoleku päevakord ühehäälselt kinnitatud.
Punkt 1. 2022 aasta eelarve arutelu ja kinnitamine
Kuulatakse ära S. Falkenberg, kes teeb ülevaate EPK 2022 eelarvest ning planeeritavatest tegevustest.
Koondeelarve (eurodes):
Tulud: Riigi toetus
680 000
KULUD: EPK personal ja tegevus
227 628
HMM plan.laekumine 132 000
Põhitegevuskulud
858 573
Sponsorid, annetused 10 000
sh Võistlused Eestis
37 236
Agitos, IPC
15 000
Välisvõistlused
442 020
KOV toetus
6 000
Ettevalmistuskulud
227 387
Osavõtumaksud
Muud tulud ja jäägid
KOKKU

1 000

sh treenerite toetus

82102

265 000 *

Muud tugiteenused

151 930

1 109 000

sh liikmete tegevustoetus 90930
KOKKU
* Summa on hetkel prognoositav. Kui jääk on suurem, siis selle arvelt suurendame reservi.

1 086 201

Ülevaade RT kurlingust, pararattasõidust (Juul, Nõmme, Lepik), RT tennis (väike tagasiminek, kuid 2022 soov
minna välivõistlusele), parajõutõstmine (J. Pipperile vähemalt 1 võistlus 2022 – nõudeks treener ning positiivne
tulemuste kasv), ERT saalihoki, purjetamine (võimalus osaleda Eesti võistlustel), RT vehklemine (kuidas toetada
olemasolevaid vehklejaid, Anna), pimelauatennis (võistluste info ootel. Innos, Lätt, Alisher), istevõrkpall (aastaid
SL kampaania, EVF valmis kaasa lööma, kui ka mujalt toetus tuleb), parakarate (Vask, Kazisov).
Treeneritoetused. Vajalik oleks välja töötada kriteeriumid. Ettepanek kokku kutsuda grupp, kes panevad kokku
treeneritoetuste jagamise süsteemi.
Kuulmispuudega sportlastele spordiravi jms toetust juurde reservist.
Kindlustused sportlastele: kui on 3+ välivõistlust, siis aastane kindlustus.
RT kurlingule – spordipsühholoog enne POMi.

Klubide tegevustoetus.
Liikmete toetus – vaja detailselt üle vaadata.
Medali- ja spordipreemiad. Signe on rääkinud ministeeriumiga ning ettepanek on minna üle EOK-ga sarnasele
süsteemile, st vajadusel taotleda lisa reservist.
Arendatavate spordialade toetused.
Projektid (TLU ja ImPossible).
Järgneb arutelu ning esitatakse küsimusi:
M. Haukanõmm: järgmisel korral oleks abi sellest, kui võrdluseks on kõrval ka eelmise aasta numbrid. Nii on
lihtsam kommentaare anda.
Tehtud ettepanekud:
1. Ettepanek 1: kinnitada treenerite toetusteks 82 000 eurot, millise jagamise ettepanek koostada
järgmiseks juhatuse koosolekuks. Ettepaneku töötavad välja kaks juhatuse liiget ja sekretariaat.
2. Ettepanek 2: kinnitada liikmete tegevustoetusteks kokku 90000 eurot, millise jagamisettepanek
koostada järgmiseks juhatuse koosolekuks. Ettepaneku töötavad välja 2 juhatuse liiget ja
sekretariaat.
3. Reservi (asub muude tugiteenuste hulgas) liigub 102+930 + jäägist x summa eurot.

Otsus: info võtta hetkel teadmiseks. Eelarve lõplik kinnitamine toimub detsembris e-koosoleku vormis.
Punkt 2. EPK tegevust juhtivate dokumentide muudatused
Muudatusettepanekud:
1. Üldised ettepanekud
Esiteks teha mõned kosmeetilised parandused ning muuta dokumentides ära täitevkomitee juhatuseks
ning Täiskogu üldkoosolekuks.
2. Medalipreemiate statuut
S. Falkenberg tutvustab muudatusettepanekuid.
1) Võistkondade premeerimisel korrutatakse preemiasumma kahega.
2) Juhatus arvestab preemia määramisel antud alal võidetud medalile olnud konkurentsiga 3+1.
3) Preemiad makstakse välja 1 kuu pärast medalivõitu (kehtib alates 01.01.2022).
Juhatuse liikmed arutlevad, mille järel toimub hääletus.
Otsuse ettepanek: täiendada EPK medalipreemiate statuuti vastavalt ettepanekutele.
Otsus: ühehäälselt heaks kiidetud täiendada EPK medalipreemiate statuuti vastavalt ettepanekutele.

3. EPK aasta sportlaste ning treeneri valimise statuut
Aasta sportlaste ning treeneri nimed avaldatakse Eesti Paralümpiakomitee spordiaasta lõpetamise
üritusel ning neid tunnustatakse auhindadega ning rahalise preemiaga. Preemia nominaalsumma on
1500 eurot.
Aasta meessportlane
Aasta naissportlane
Aasta parim neiu

100%
100%
⅔ nominaalsummast

Aasta parim noormees
Aasta treener

⅔ nominaalsummast
100%

Aasta võistkonna premeerimisel korrutatakse aasta sportlase preemiasumma kahega.
Juhatus jätab endale õiguse muuta väljamakstavaid preemiasummasid vastavalt eelarvelistele
võimalustele.
EPK tasub preemiasummadelt tulumaksu.
Juhatuse liikmed arutlevad, mille järel toimub hääletus.
Ettepanek: täiendada EPK aasta sportlaste ning treeneri valimise statuuti vastavalt ettepanekutele.
Otsus: ühehäälselt heaks kiidetud täiendada EPK aasta sportlaste ning treeneri valimise statuuti vastavalt
ettepanekutele.

4. EPK stipendiumid
Ettepanek lükata teema järgmisesse koosolekusse
Otsus: ühehäälselt otsustatud teema arutelu lükata järgmisele EPK juhatuse koosolekule.
Punkt 3. Muud küsimused
1. EPK aasta sportlaste ja treeneri valimisest
Ettepanek parimate sportlaste valimise ajakavaks:
01.12-10.12
13.12-19.12
20.12-22.12
28.12??

kandidaatide esitamine (kõik)
rahvahääletus
EPK juhatus hääletab
laureaatide väljakuulutamine

EOK Spordiaasta Tähed toimub 29.12.
Kas tahame oma parimad välja kuulutada enne seda (nt 28.12) või lepime sellega, et meie üritus toimub ikkagi
jaanuaris? Viimasel juhul kuulutatakse parim mees ja naine välja ikkagi Spordiaasta Tähtede üritusel.
Juhatuse liikmed arutlevad.
Ettepanek 1: EPK aastalõpu ürituse toimumise kuupäev otsustada järgmisel juhatuse koosolekul.
Ettepanek 2: EPK aasta sportlaste ja treeneri valimise ajakava kinnitada vastavalt tehtud ettepanekule.
Toimub hääletus.
Otsus: otsustatud ühehäälselt EPK aastalõpu ürituse toimumise kuupäev lõplikult otsustada järgmisel juhatuse
koosolekul.
Otsus: EPK aasta sportlaste ja treeneri valimise ajakava kinnitatud ühehäälselt vastavalt tehtud ettepanekule.

Koosoleku juhataja:
Signe Falkenberg

/allkirjastatud digitaalselt/

Koosleku protokollija:
Kaia Kollo

/allkirjastatud digitaalselt/

