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Hestia Hotel Europa, Paadi 5, Tallinn
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Protokoll 10/2021

Koosoleku juhataja: Toomas Sepp
Koosoleku protokollija: Keit Jaanimägi
Päevakord:
1. 2020 majandusaasta aruanne
 Presidendi ettekanne
 Audiitori aruanne
 Aruannete arutelu ja kinnitamine
2. Ülevaade 2021. aasta tegevuskavast ja eelarvest ning plaanid 2022. aastaks
3. EPK presidendi ettekanne juhatuse 4 aasta tööst
4. EPK juhatuse valimised
5. Uue logo esitlus

Täiskogu avamine ja rakendamine - kohal ja registreerunud on 11 hääleõiguslikku delegaati, 3 neist
volitusega. Esindatud on kõik 11 liikmesorganisatsiooni. Lisaks viibib koosolekul 14 kuulajat/külalist
(Lisa: Osalejate registreerimisleht).
Liikmete esindatus ja delegaadid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Eesti Invaspordi Liit - juhatuse liige Rainer Vakra;
Eesti Pimedate Spordiliit - juhatuse liige Katri Härmoja volitusega;
Eesti Kurtide Spordiliit - juhatuse liige Sergei Matvijenko;
Eesti Puuetega Inimeste Ujumisliit - Triin Pollisinski volitusega;
Eesti Vaimsete Puuetega Inimeste Spordiliit - juhatuse liige Mallika Koel;
Eesti Jahtklubide Liit - Ott Kallas volitusega;
Eesti Curlingu Liit – juhatuse liige Fred Randver;
Spordiklubi Achilleus – juhatuse liige Endre Varik;
Invaspordiklubi Parasport- juhatuse liige Alar Õige;
MTÜ Spordiklubi Meduus – juhatuse liige Triin Pollisinski;
Spordiklubi Flüüger – juhatuse liige Eric Roots.

Monika Haukanõmm avab üldkoosoleku.
EPK üldkoosoleku juhataja, protokollija ning häältelugeja kinnitamine
Ettepanek kinnitada:
1) Koosoleku juhatajaks Toomas Sepp
2) Koosoleku protokollijaks Keit Jaanimägi
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3) Koosoleku häältelugejaks Kaia Kollo
Delegaadid hääletavad.
Hääletuse tulemus:
POOLT 11, VASTU 0, ERAPOOLETUID 0
Otsus: ühehäälselt kinnitatud:
1. Koosoleku juhatajaks Toomas Sepp;
2. Koosoleku protokollijaks Keit Jaanimägi;
3. Koosoleku häältelugejaks Kaia Kollo.
Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
T. Sepp palub delegaatidel hääletada üldkoosoleku päevakorra vastuvõtmiseks.
Hääletuse tulemus:
POOLT 11, VASTU 0, ERAPOOLETUID 0
Otsus: päevakord kinnitatud ühehäälselt.
1. EPK 2020 majandusaasta aruanne
Kuulati ära Monika Haukanõmm.
Liikmetele on majandusaasta aruanne koos üldkoosoleku kutsega välja saadetud ning kõigil on
olnud sellega eelnevalt tutvuda.
Audiitori aruandest
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne EESTI PARALÜMPIAKOMITEE üldkoosolekule
Arvamus
Oleme auditeerinud EESTI PARALÜMPIAKOMITEE (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis
sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2020 ning tulemiaruannet, rahavoogude aruannet ja netovara
muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande
lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.
Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt
ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2020 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta
finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Alar Heinaste
Vandeaudiitori number 143

Grow Audit OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 103

Ettepanek: kinnitada EPK 2020 majandusaasta aruanne.
Delegaadid hääletavad ning hääletuse tulemus on järgmine:
POOLT 11, VASTU 0, ERAPOOLETUID 0
Otsus: EPK majandusaasta aruanne kinnitatud ühehäälselt.
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2. Ülevaade 2021. aasta tegevuskavast ja eelarvest ning plaanid 2022. aastaks
Kuulati ära S. Falkenberg.
Tegevuskavas mitmed võistlused ja laagrid, mida korraldada Eestis. Ära jäi EPK sisekergejõustiku
MV ja edasi lükkub ka kergejõustiku MV. Toimub EPK noorte spordilaager augustis Jõulumäel.
Noorte kergejõustiku ja ujumise karikasarjade planeerimine hetkel peatatud.
Paljud tiitlivõistlused ning suuremad välisvõistlused on olude sunnil eelmisest aastast edasi
lükatud. Sh järgmised suurvõistlused:
Ratastoolikurlingu DblMix MM
12.-17. jaanuar
edasi lükatud 2022
Ratastoolikurlingu B MM
9.-16. aprill
Ratastoolivehklemise EM
14.-17.mai
jäi ära
IPC ujumise EM
16.-22.mai
Parakarate EM
18.-23. mai
IPC kergejõustiku EM
1.-5.juuni
Tokyo 2020 paraolümpiamängud
25.august – 5.september
IWAS World Games
29.september – 5.oktoober
Parapurjetamise Hansa klass MM
2.-9.oktoober
DSISO Open European Trigames
4.-10.oktoober
Parakarate MM
november
IBSA pimelauatennise MM
aeg kinnitamata
Kurtide kergejõustiku MM
22.-28. august
Kurtide rannavolle MM
9.-14.august
Kurtide orienteerumise EM
Kurtide olümpiamängud
5.-15.detsember
edasi lükatud mai 2022
Järgmiseks annab Falkenberg lühikese ülevaate 2021. aasta eelarve kohta ning tutvustab 2022.
aasta plaane. 2022. aastal on ees Pekingi POM, kuhu kandideerimas on ratastoolikurlingu
võistkond. Tõenäousus koha saamiseks on 70-75%. Osalemine selgub selle aasta oktoobri lõpuks.
Teadaolevad suurvõistlused:
Pekingi taliparaolümpiamängud
Kurtide olümpiamängud
IPC ujumise MM
Ratastoolikurlingu DblMix MM
IPC kergejõustiku MM
Ratastoolivehklemise MM
Pararatta MM

märts
mai
Brasiilia
juuni Madeira
jaanuar
august Kobe, Jaapan

2022 eelarve planeerimise kohta teatab Falkenberg, et plaanis on liikmetele ette anda vorm, mille
järgi kulusid planeerida. Liikmetelt sisendit oodatakse 31. juuliks, sest taotluse peab
ministeeriumile ära saatma hiljemalt 31. augustil. On oodata, et meie liikmeskond suureneb veel
ning rahastamise alused muutuvad kindlasti koos sellega. Arutame selle läbi koos liikmetega ning
uue juhatusega. Eelarve koostamisel saame suuremad plaanid kirja panna, täpsemad plaanid
selguvad suve ja sügise jooksul.
R. Vakra: kuidas on riigiga seni läbirääkimised käinud, kui palju üritusi on vaja olnud järgmisesse
aastasse kanda?
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S. Falkenberg: ministeeriumiga oleme heades suhetes ja praegune nägemus on, et planeeritud
raha kulub sel aastal ära. 100 000.- jäi küll sel aastal tulemata, aga tegevustoetuse raha ei plaani
keegi hetkel ära võtta.
F. Randver: kui kurling pääseb olümpiale, kuidas siis rahastus käima hakkab?
S. Falkenberg: ettevalmistusega kaasnevaid kulusid üritame eelarvet koostades arvestada nii palju
kui on võimalik. Kõik POM lähetamisega seotud kulud maksab kinni EPK, sportlastele on ette
nähtud stipendium 18 kuud enne, samuti toetus treeneritele. Plaanide tegemisel arvestatakse
sellega. Kindlasti otsitakse toetajaid juurde, kõik ei tule riigilt.
S. Matvijenko: kunagi sai räägitud võistlustest koostöös Kergejõustiku Liiduga. EKSL ettepanek on,
et EPK kergejõustiku MV toimuksid 2022. aastal nädal kuni kaks pärast tavakergejõustiku MV.
S. Falkenberg: läbirääkimised Eesti Kergejõustiku Liiduga käivad, võtame seda ettepanekut
arvesse.
T. Sepp: kui rohkem küsimusi ei ole, siis teen ettepaneku võtta see info teadmiseks.
Otsus: info ühehäälselt teadmiseks võetud.
3. EPK presidendi ettekanne juhatuse 4 aasta tööst
Ülevaate annab M. Haukanõmm.
EPK juhatuse nelja aasta tööd kokkuvõttev materjal on kättesaadav EPK kodulehel.
Esitatud küsimused:
T. Pollisinski edastab küsimused EPULi poolt:
1) 2019. aastal võeti tööle hulk uusi inimesi ning samal aastal koostati ka uued ametijuhendid.
Kuna sekretariaadi töötajate ametijuhendeid ei ole avaldatud, ei teata kellega ja millistel teemadel
suhelda. Täna läheb enamus kirju üldmeilile, millelt vastab peasekretär. Küsimus on selles, millega
sekretariaadi liikmed tegelevad?
S. Falkenberg selgitab sekretariaadi liikmete tööülesandeid ning lisab, et töötajate ametijuhendid
tehakse avalikuks EPK kodulehel.
2) Arengukavas on loetletud hulk töörühmasid. Kuidas nende töö on läinud ning kas töörühmad
on reaalselt koos ka käinud?
Selgitusi jagab M. Haukanõmm.
Organisatsiooni arengu töörühm on oma eesmärgid täitnud. Meil on välja töötatud prioriteedid,
rahastussüsteem ning struktuur, kuidas EPK on üles ehitatud.
Soodsa keskkonna töörühm on tegelenud ligipääsetavuse küsimustega. Tegeletud on
teavitustööga ning nagu juba mainitud, siis osaletud on ligipääsetavuse rakkerühma töös.
Rahastuse töörühm on tegelenud rahastuse tõstmisega. Eesmärk oli suurendada EPK rahastust
kaks korda.
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Kommunikatsioon, tuntus ja maine on töörühm, mille eesmärgiks oli paraspordi ja -sportlaste
tuntuse tõstmine ning hea maine.
See, et need töörühmad on oma töö lõpetanud, ei tähenda muidugi, et töö oleks tehtud. Nende
samade teemadega tegeletakse loomulikult edasi.
T. Pollisinski: ja mida on ära teinud „Sportlik tulemus“ nime kandev töörühm?
Sportliku tulemuse töörühm seadis eesmärgiks Eesti esindatuse paraolümpiamängudel ja kurtide
olümpiamängudel. Nagu me teame, siis Tokyo on veel ees, kuid me juba teame, et on vähemalt 4
meie sportlast, kes on sinna pääsme lunastanud.
T. Pollisinski: aga kas see töörühm on ka reaalselt koos käinud?
M. Haukanõmm: töörühm otseselt koos käinud täies koosseisus ei ole. Küll on aga konsulteeritud
antud teemades töörühma liikmetega eraldi.
T. Sepp: mulle tundub, et see on pigem uue juhatuse ning ka uue arengukava teema, kuidas neid
töörühmasid edaspidi paremini rakendada.
3) 2019. aastal on EPK täitevkomitee kinnitanud tippspordikomisjoni. Mis antud komisjoni eesmärk
ning tulemus on?
M. Joosing: tippspordikomisjon sai loodud eesmärgiga toetada meie tippsportlasi. Täna ei ole
kindlat struktuuri, kuidas peab rahastamine käima ning sellest tulenevalt ei ole seda töörühma
kokku kutsutud.
T. Pollisinski: kui juhatuse liikmed on laias laastus samad, siis miks peaks see töörühm edaspidi
tööle hakkama?
M. Joosing: võtan selle vastutuse enda peale. Kui tekib kindel rahastamise süsteem ning struktuur,
siis on töörühmal põhjust ka kokku tulla.
4) Avatud on suurepärane näitus, mis on EPK 30 sünnipäevale pühendatud, millest oleks võinud
liikmetele ka teada anda. Kunagi räägiti ka EPK 30 meenemedalitest. Kas medalid on välja jagatud
ja info välja läinud, kes selle medali saavad?
S. Falkenberg: olime sunnitud oma plaane seoses EPK 30 sünnipäevaga muutma
koroonapiirangute tõttu. Selle pärast otsustasime näitust suurelt mitte avada ning selleks eraldi
üritust ei korraldatud, vaid andsime näitusest teada meie sotsiaalmeedia kaudu ning välja saadeti
ka pressiteade. Algselt oli näituse avamisega koos planeeritud ka meenemedalite kätteandmine.
Neid medaleid ei ole veel üle antud, hetkel on plaan seda teha suve jooksul, loodetavasti juulikuu
jooksul.
M. Haukanõmm: täiendaksin veel, et meil oli algselt planeeritud EPK 30 sünnipäeva ürituse raames
esitleda oma uut logo, kuid kuna me ei saanud IPC käest lõplikku kinnitust õigeks ajaks, siis
muutsime oma esialgeid plaane.
T. Sepp: kui saalist rohkem küsimusi ei ole, siis palun delegaatidel see ülevaade juhatuse 4 aasta
tööst heaks kiita.
Hääletuse tulemus:
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POOLT 9, VASTU 0, ERAPOOLETUID 2
Otsus: heaks kiidetud 9 poolthäälega.
4. EPK juhatuse valimised
T. Sepp selgitab alustuseks valimiste korda ning reegleid.
EPK juhatuse liikmete arvu otsustamine
M. Haukanõmm teeb ettepaneku kinnitada juhatuse liikmete arvuks 8.
T. Pollisinski: EPULi ettepanek 7 liiget.
T. Sepp: ettepanek kinnitada juhatuse liikmete arv pärast presidendi valimist. Palun delegaatidel
hääletada.
Hääletuse tulemus:
POOLT 9, VASTU 2, ERAPOOLETUID 0
Otsus: juhatuse liikmete arv kinnitada pärast presidendi valimist.
EPK presidendi valimised
T. Sepp teatab, et ainsa kandidaadina on EPK presidendiks üles seatud Monika Haukanõmm ning
teeb ettepaneku sulgeda kandideerijate nimekiri.
Järgneb hääletus.
Hääletuse tulemus:
POOLT 11, VASTU 0, ERAPOOLETUID 0
Otsus: Monika Haukanõmm kinnitatud ühehäälselt EPK presidendikandidaadiks.
Valimiskomisjoni kinnitamine
Ettepanek valimiskomisjoniks Kersti Aasmets, Mallika Koel, Sergei Matvijenko.
Delegaadid hääletavad.
Hääletuse tulemus:
POOLT 11, VASTU 0, ERAPOOLETUID 0
Otsus: valimiskomisjoni liikmed kinnitatud ühehäälselt (Lisa 3: Häältelugemiskomisjoni
protokoll nr 1).
Järgmiseks jagatakse delegaatidele hääletussedelid (Lisa 1: Hääletussedelite jaotusleht).
Delegaadid hääletavad.
Hääled jagunevad (Lisa 1b: Häältelugemiskomisjoni protokoll nr 2):
Poolt 9
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Vastu 1
Kehtetuid sedeleid 1
Otsus: Monika Haukanõmm on EPK president.
Juhatuse liikmete arvu kinnitamine
Ettepanek: kinnitada 8-liikmeline juhatus.
Hääletuse tulemus:
POOLT 9, VASTU 2, ERAPOOLETUID 0
T. Sepp: sellega puudub vajadus hääletada 7-liikmelise juhatuse võimalust ning võime kinnitada
EPK juhatuse suuruseks 8 liiget.
Otsus: kinnitatud 8-liikmeline juhatus.
EPK juhatuse liikmete valimine
Delegaatidele jagatakse hääletussedelid (Lisa 2: Hääletussedelite jaotusleht).
Hääled jagunevad (Lisa 2b: Häältelugemiskomisjoni protokoll nr 3):
Poolt 9
Vastu 2
Kehtetuid sedeleid 0
Otsus: EPK juhatuse liikmed on:
Rein Loik
Kristo Ringas
Toomas Sepp
Rainer Vakra
Matz Topkin
Toomas Kasemaa
Alar Õige

intellektipuudeliste esindaja
nägemispuudeliste esindaja
kuulmispuudeliste esindaja
liikumispuudeliste esindaja
sportlaste esindaja
vabaliige
vabaliige

5. Uue logo esitlus
Ülevaate uue logo valmimisest annab S. Falkenberg.
Koosoleku lõpp kell 12.15.

Koosoleku juhataja: Toomas Sepp

Protokollija: Keit Jaanimägi
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