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Osalesid: Monika Haukanõmm, Rein Loik, Are Eller, Alar Õige, Toomas Kasemaa, Toomas Sepp, Kersti
Aasmets, Kirsti Pedak.
Koosolekut juhatas: Monika Haukanõmm
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Päevakord:
1. Tippspordikomisjoni liikmete kinnitamine
2. POM kandidaatide stipendiumikonkursi väljakuulutamine
3. Muudatused EPK ja liikmete vahel sõlmitud lepingutes

1.

Tippspordikomisjoni liikmete kinnitamine

Monika Haukanõmm teeb ettepaneku kinnitada EPK tippspordikomisjoni liikmed järgmiselt:
Mihkel Joosing – EPK spordidirektor
Alar Õige – EPK täitevkomitee liige, endine parasportlane, treener
Toomas Kasemaa – EPK täitevkomitee liige
Marge Kõrkjas – endine parasportlane, treener
Kaido Tiislär – mitteparaolümpiaala esindaja

Täitevkomitee liikmed hääletavad. Hääled jagunevad järgmiselt:
POOLT: 8, VASTU:0
Otsus: EPK tippspordikomisjoni liikmed kinnitatud ühehäälselt vastavalt ettepanekule.

2.

POM kandidaatide stipendiumikonkursi väljakuulutamine

Monika Haukanõmm esitab täitevkomiteele ettepaneku Tokyo paraolümpiamängude kandidaatide
stipendiumikonkursi välja kuulutamiseks järgmisel kujul:
Stipendium 1
Eesti Paralümpiakomitee kuulutab välja avaliku stipendiumikonkursi Tokyo 2020 POM kasvas
oleva distsipliini A-normi täitnud viiele sportlasele ettevalmistustegevuse toetuseks.
Stipendiumi määramise tingimuseks on Tokyo 2020 POM kavas oleva distsipliini täidetud A-norm.
Nõuetekohane avaldus (vorm lisatud) esitada hiljemalt 19.06.2019 info@paralympic.ee

EPK täitevkomitee langetab otsuse hiljemalt 21.06.2019, millest konkursist osavõtjatele
teatatakse e-posti või telefoni teel.
Spordistipendium makstakse ühekordselt summas 2800 eurot.

Stipendium 2
Eesti Paralümpiakomitee kuulutab välja avaliku stipendiumikonkursi Tokyo 2020 POM kasvas
oleva distsipliini kahele parasportlasele ettevalmistustegevuse toetuseks.
Stipendiumi määramise tingimuseks on Tokyo 2020 POM kavas oleva distsipliini Tokyo 2020 POM
kvalifikatsiooni jooksvas edetabelis esimese 50% hulgas olemine.
Nõuetekohane avaldus (vorm lisatud) esitada hiljemalt 19.06.2019 info@paralympic.ee
EPK juhatus langetab otsuse hiljemalt 21.06.2019, millest konkursist osavõtjatele teatatakse eposti või telefoni teel.
Spordistipendium makstakse ühekordselt summas 1600 eurot.

Toimub hääletus.
POOLT:8, VASTU:0
Otsus: ettepanek ühehäälselt heaks kiidetud. POM kandidaatide stipendiumikonkurss välja kuulutada
vastavalt ettepanekule.

3.

Muudatused EPK ja liikmete vahel sõlmitud lepingutes

Monika Haukanõmm teeb ettepaneku vormistada EPK liikmete lepingutele alljärgnev lisa:
Lisa 2
SIHTOTSTARBELISE ERALDISE KASUTAMISE LEPINGULE nr 2/2019

milline on sõlmitud veebruaris 2019 Eesti Paralümpiakomitee, registrikood 80097278, asukoht
Pärnu mnt 102C Tallinn (edaspidi EPK), keda põhikirja alusel esindab president Monika Haukanõmm
ja
..................................... Liit, registrikood .............................., asukoht .............................. (edaspidi
eraldise saaja või Liit), keda põhikirja alusel esindab .................................
vahel.
Vastavalt EPK ja Kultuuriministeeriumi vahel sõlmitud lepingule vaadatakse üle EPK poolt Liidule
sihtotstarbelise eraldise leping ning muudetakse seda alljärgnevalt:
1. Eesti Paralümpiakomitee asukoht on Jalgpalli 1, Tallinn.

2. Punktis 1.2. eraldatud eraldise summas .................... eurot kasutab Liit lõpuni 2019 aasta
jooksul ning annab selle kasutamise kohta jooksvalt aru vastavalt lisatud aruande vormile
Lisas 3.
3. Juhul kui esimese eraldise summa on juba kasutatud ja on tehtud kulutusi õigustatud ootuses
järgnevale eraldise summale, siis lepivad lepingupartnerid kokku viisi Liidu tegevuskava
kohaste kulude katmise osas.
4. Jooksvalt edastab Liit oma tegevuskava kohased arved maksmiseks EPK-le, edastades arve
esitajale EPK alljärgnevad rekvisiidid ning palub arve saata rekvisiitides osutatud e-posti
aadressile:
Eesti Paralümpiakomitee
Registrikood 80097278
Jalgpalli 1 Tallinn 11312
e-post: arved@paralympic.ee
5. Liidu tegevuskava kohased kuluaruanded (alus lisa 4) ja sõidupäevikud (alus lisa 5) esitab
Liidu õigustatud isik EPK nimele ja ning Liidu lepingujärgne kontaktisik saadab selle koos
omapoolse kinnitusega aadressile arved@paralympic.ee väljamaksmiseks.
6. Tegevuskava kohaste päevarahade väljamaksu vajadusest koos isiku nime, lähetuse (võistluse
või ürituse) nimetuse, lähetuse kuupäevade, päevade arvu, päeva määra ja isiku pangakonto
numbriga teavitab Liit EPK lepingupoolset kontaktisikut, kes korraldab vastavad määramised
ja väljamaksed.
7. Töötasu fondi, lepinguliste admin.kulude jms. kohta võib Liit esitada EPK-le arve kas
igakuiselt või kvartaalselt (vastavalt lepitakse vastavalt kokku), näidates arvel ära kululiigid ja
summad ning saates arve e-postile arved@paralympic.ee. Liit võib vastavate kulude kohta
esitada ka ettemaksuarve, millele peab järgnema seadusekohane arve.
8. Muud tegevuskava täitmisest tulenevad maksed lepitakse Liidu ja EPK vahel vajaduse
ilmnedes täiendavalt kokku.
9. Kõik kuludokumendid peavad vastama seaduses sätestatud nõudmistele.
10. Liidu poolt tehtud kulutused lepinguga eraldatud eraldise arvelt või millede kohta Liit esitab
arve EPK-le välja maksmiseks, peavad olema vajadusel ja EPK nõudmisel dokumentaalselt
tõestatavad.
11. Tegevuskava ja eelarve muudatuste korral konsulteeritakse lepingupartnerite kontaktisikute
vahel kokku võimalustes paindlikult tegutseda ning jäädes üldise eelarve raamesse.
Toimub hääletus:
POOLT: 8, VASTU: 0
Otsus: ühehäälselt ettepanek heaks kiidetud.
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