EPK täitevkomitee koosolek nr 4
15.05.2019
Tallinnas Pärnu mnt 102C
Algus 12:30
Lõpp 14.30
Koosolekut juhatas Monika Haukanõmm
Koosolekut protokollis Keit Jaanimägi
Kohal viibisid:
Monika Haukanõmm
Rein Loik
Are Eller
Toomas Kasemaa
Alar Õige
Toomas Sepp (lahkus 14:05)
Lisaks olid kohal:
Signe Falkenberg
Keit Jaanimägi
Kaia Kollo
Gertrud Alatare
Oma puudumisest olid teatanud:
Kirsti Pedak
Kersti Aasmets
Monika Haukanõmm avab koosoleku ning teeb ettepaneku muuta esitatud päevakord
järgnevalt:
5. punktiks lisada KuM nõudmised riigi raha kasutamise osas
Otsus: päevakord muudetud ning uus päevakord ühehäälselt kinnitatud.

Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ülevaade arengutest ujumise juhtumiga seoses
EPK uute töötajate tutvustamine
2018.aasta majandusaruande suunamine Täiskogule kinnitamiseks
Täiskogu päevakorra kinnitamine
Lisapunkt: KuM nõudmised riigi raha kasutamise osas
POM kandidaatide ja treenerite toetuste määramise põhimõtted, arutelu ja
võimalusel kinnitamine
Parapurjetamise taotluse arutelu ja otsustamine
Ratastoolivehklemine ja treener A. Laryushiniga kohtumine

9.
10.

Ülevaade eelneva kahe kuu tegevustest
Muud küsimused, sh järgmise koosoleku aeg

1. Ülevaade arengutest ujumise juhtumiga seoses.
Signe Falkenberg ja Alar Õige teevad antud teemast ülevaate.
Otsus: esitada EPUL’ile täitevkomitee otsusega nõue esitada kõik eelnevalt EPK
peasekretäri poolt nõutud dokumentide koopiad digitaalselt EPK’le 1. juuniks.
2. EPK uute töötajate tutvustamine
Koosolekul on kohal liikumisharrastusjuht Kaia Kollo ja kommunikatsioonijuht
Gertrud Alatare.
Kuulati ära Kaia Kollo ja Gertrud Alatare.
3. 2018.aasta majandusaruande suunamine täiskogule kinnitamiseks
Aastaaruanne on kõigi juhatuse liikmete poolt allkirjastatud, audiitor andis oma
otsuse aruandele lisamiseks ning eraldi oma arvamuse juhatusele.
Ettepanek suunata aastaaruanne täiskogule kinnitamiseks.
Otsus: ühehäälselt suunata aruanne täiskogule kinnitamiseks.
4. Täiskogu päevakorra kinnitamine
Välja on kuulutatud täiskogu koosolek 23.mai päevakorraga:
1. EPK presidendi tervitus ning kultuuriministeeriumi esindaja sõnavõtt
2. Presidendi kokkuvõte aastast 2018
3. 2018 majandusaasta aruanne:
- aruande sõlmpunktid
- audiitori otsus
- aruande kinnitamine
4. Audiitori kinnitamine 2019. aasta majandusaruandele
5. 2019. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine
6. 2020. aasta esialgse tegevuskava tutvustamine ning arutelu
7. EPK ja tema liikmete võimaliku liitumise arutelu
8. Muud küsimused, sh 2019. aasta rahade kasutamise aruandlusest

Ettepanek tõsta 8.punkt 6.punktiks ning päevakord kinnitada ja esitada täiskogule.
Otsus: teha muudatus vastavalt ettepanekule ning esitada päevakord täiskogule.

5. Lisapunkt: KuM nõudmised riigi raha kasutamise osas
Signe Falkenberg teeb ülevaate ministeeriumist saabunud info kohta.

Kohalolijad arutlevad.
Otsus: EPK esindajad kohtuvad enne 23.mai täiskogu ministeeriumi esindajatega.
Edasine tegevus kindlaks määrata pärast kohtumise toimumist.
6. POM kandidaatide ja treenerite toetus
Signe Falkenberg tutvustab kahe ettepaneku tagamaid ning annab ülevaate Tokyo
POM kandidaatidest.
Tänaseks on selgunud tõsiseltvõetavad kandidaadid Tokyo 2020
paraolümpiamängudele:
UJUMINE
Matz Topkin
S4 50 m selili täidetud A-norm
50 m vabalt täidetud B-norm
Robin Liksor
SB8 100 m rinnuli täidetud A-norm
Susannah Kaul S10 püüab täita 50mvabalt, 100m vabalt ja selili
Kardo Ploomipuu S10 püüab täita 100m selili
KERGEJÕUSTIK
Egert Jõesaar
F44 kettaheite norm täitmiseks esimesel IPC sankts.võistlusel
RATASTOOLIVEHKLEMINE
Anna Mezentseva
klass A epee ja florett, edetabeli alusel
PARARATTASÕIT
Mari-Liis Juul
C5 maanteesõit, edetabeli alusel
Kaks ettepanekut:
1. Määrata 2019 aastal tagasiulatuvalt alates jaanuarist nimetatud sportlastele POM
ettevalmistuse toetus
a. UJUMINE JA KERGEJÕUSTIK
Aasta algusest määrata toetus 150 eurot kuus. Kui saab täidetud A-norm, siis
järgmisest kuust tõuseb toetus 250-le eurole kuus.
b. RATASTOOLIVEHKLEMINE JA PARARATTASÕIT
Aasta algusest määrata toetus 150 eurot kuus. Toetuse tõstmise otsustab
juhatus loodava tippspordikomisjoni ettepanekul, selle puudumisel (kuni
pole veel käima läinud) peasekretäri ja spordidirektori ettepanekul.
c. Toetus maksta välja klubile, selle puudumisel liidule arve alusel.
2. Luua EPK tippspordikomisjon
Tippspordi komisjoni ülesandeks on oma valdkonnas kavandada EPK
tegevusi ning valmistada ette vastavaid EPK juhatuse otsuste projekte
järgmistel teemadel:
- kandidaatide nimetamine
- rahastamise põhimõtete väljatöötamine
- rahastamise ettepanekute (sh.muudatusettepanekute) tegemine
juhatusele

- muud tippsportlase ettevalmistamisse puutuvad küsimused: läbitöötamine,
edastamine juhatusele
Ettepanek koosseisuks:
1.
Juhatuse liige (sportlase (endine), treeneri ja/või kohtuniku taustaga)
2.
Võistkonnaalade esindaja (treener või kohtunik)
3.
Mitteparaolümpiaalade esindaja
4.
Endine tippsportlane
5.
Spordidirektor

Rein Loik: minu ettepanek oleks tõsta A ja B kategooria sportlaste toetuste vahet, sest Anormatiivi täitmine on väga suur saavutus.
Signe Falkenberg: ma olen sellega täiesti nõus ja me saame jooksvalt ka neid toetusi tõsta,
kui on juba selge, et kogu planeeritud raha ei kulutada, mis on täiesti reaalne. Näiteks
septembris võiksime üle vaadata, kui palju on võimalik toetusi tõsta.
Treenerite toetuse osas oleme palunud kõigepealt liitudelt infot treenerite kohta: kes, mis
tasemega, kui paljusid sportlasi treenib.
Toetuse osas on hetkel kaks võimalust:
- määrata ühesugune toetuse summa 2019.aastaks kõigile treeneritele, keda liidud
on esitanud
- töötada läbi andmed kõikvõimalike parasportlasi treenivate treenerite kohta ja
seejärel panna kokku kriteeriumid, keda, mille alusel ja kui suures ulatuses toetada.
Eelmisel korral (2017) toetati kõiki treenereid, kellel oli treenida rohkem kui 1 puudega
sportlane. Nüüd on lisandunud alasid, treenereid on juurde tulnud – peaks kaaluma
tõsisemalt, kuidas toetust jagada. Kas anda teema lahendamiseks samuti
tippspordikomisjonile?
Monika Haukanõmm: mina ei jätaks siin välja neid treenereid, kes ei tegele nn tippudega.
Toomas Sepp: mina olen sellega nõus. Tippsporti ei saa olla ilma harrastusspordita. Välja
tuleks töötada mingid kriteeriumid kõikide treenerite jaoks.
Otsus: POM toetuste väljamaksmise viis täpsustada ministeeriumiga hiljemalt 5.juuniks
ning seejärel vormistada juhatuse otsus meili teel.
Otsus: kinnitada tippspordikomisjoni loomine, komisjoni liikmed kinnitada juuni alguseks.
Otsus: treenerite toetuse määramine hetkel edasi lükata ning jätta tippspordikomisjonile
ülesandeks toetuse jagamise põhimõtete väljatöötamine ning ettepaneku esitamine.
Otsus: 1. augustiks välja töötada plaan treenerite toetamiseks.
7. Parapurjetamise taotluse arutelu ja otsustamine
2019. aastal on plaanis läbi viia 5 laagrit, 2-3päevast , erinevates kohtades üle Eesti:
Pärnus, Narvas, Haapsalus, Kuressaares ja Tallinnas.

Laagri esimesel päeval saavad kõik huvilised uusi paate proovida, järgmistel päevadel
tegeletakse treeningute ja algõppega.
1 laagri eelarve on 2615 eurot.
Ettepanek avada finantseerimine esialgu kuni 10000.- euro ulatuses kulude
katmisega EPK poolt (st arved ja kuludokumendid esitatakse EPK-le, kes need välja
maksab).
Otsus: finantseerida parapurjetamist maksimaalselt kuni 10000 euro ulatuses.
Otsus: finantseerida vastavalt esitatud eelarvele, vaadates esialgu kahe esimese
ürituse järgi, kuidas kulud kujunevad. Ülejäänud finantseerimine otsustada selle
järgselt.
Pärast kahte esimest vahearuanne tehtud kulude kohta.
8. Ratastoolivehklemine ja treener A. Laryushiniga kohtumine
Signe Falkenberg ja Alar Õige annavad teemast ülevaate.
Kohalolijad arutlevad.
Otsus: EPK seisukoht on, et sportlasel on õigus omale treenerit valida ning A.
Laryushin on MTÜ Florett treener, mitte EPK koondise treener.

9. Ülevaade eelneva kahe kuu tegevustest
1. Aastaaruande koostamine ja auditi läbiviimine
2. Uute töötajate instrueerimised ja tööde arutelud, neile töövahendite hankimised,
3. Koostöö kokkuleppimine Haapsalu NRK-s: kohtumine kohapeal, kokkulepitud
tegevuste ettevalmistamine (kogemuskohtumised, spordialade demopäevad, Valge
Daami Päevad, HNRK spordipäev, Eestis puuetega inimeste sportimistegevuste ja –
võimaluste ülevaate koostamine jms.
4. Agitose projektitaotluse koostamine ja esitamine (saime positiivse vastuse). Projekti
raames tuleb toetus ühinemisprotsessi koosolekute ja jur.nõustamise toetuseks,
demo-ja kaasamisürituste korraldamiseks, kommunikatsioonivahendite
täiendamiseks, sportlastele tiitlivõistlustel osalemise toetamiseks
5. Tokyo POM esmased registreerimised ja muud asjassepuutuvad toimingud
6. Ujujate juhtumi kirjavahetused ja faktide selgitamised/rittaseadmised,
7. Kohtutud ratastoolivehklemise treeneri ja vehklejaga ning arutatud sportlasi,
eelseisvaid võistlusi. Püütud lahendada vastuolu Anna Mezentseva ja treener
Larjushini vahel (viimase ultimaatum valida kas tema või sportlase vahel päädis eile
laekunud avaldusega MTÜ Florett poolt astuda välja EIL liikmeskonnast).
8. Kohtumine Kult.Min-is
9. Osalesime Kult.Min. lõimumiskoosolekul, kus oli teemaks integratsioon spordis
10. Osalemine Poolas Erasmus+ boccia kaudu sporditurunduse avakoosolekul
(partneriks on projektis küll EIL, aga teema laieneb kogu Eesti paraspordile),

11. Osalemine EPC konverentsil ja aastakoosolekul,
12. VAU seminari ettevalmistused ja läbiviimine
13. 1. juuni Vabaduse väljakul Paraolümpiapäeva korraldamine
14. Ühiste puutepunktide ja koostöövõimaluste otsimine EOK ja EEO-ga, samuti
Jalgpalliliiduga
15. Kodulehel EPK kalendri jooksev töö (võistlused ja tulemused).
16. Pressiteateid võistlustest ja sündmustest + võistluste pildistamised ja videod.
17. Facebooki postitused, jagatud võistluste ja tulemuste infot ja pilte. Pildistanud
sportlasi tuleviku tarbeks.
18. Viimase kahe kuu sportlaste võistlustel osalemiste ettevalmistamised ja osalemiste
tagamine
19. jne.
Otsus: info võtta teadmiseks.
10. Muud küsimused, sh
a. järgmise koosoleku aeg
b. Tokyo POM ülekanded ETV-s?
c. EPK kolimisest uutesse ruumidesse
d. Eelseisvate ürituste/võistluste/kohtumiste info
Otsus: järgmine TK koosolek toimub juunis. Täpne kuupäev selgub jooksvalt.
Otsus: sekretariaadil jätkata läbirääkimisi uute ruumide saamiseks ning uurida ka
teistelt alaliitudelt meie ühistesse ruumidesse kolimise võimalusi.

Koosoleku juhataja:

Koosoleku protokollija:

Monika Haukanõmm

Keit Jaanimägi

