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Algus kell 12.00, lõpp kell 14.05
Koosolekut juhatas: EIL president Rainer Vakra.
19 liikmesühingust võtab osa 17 delegaati, sh 5 neist volitustega (Lisa 1 Osalejate nimekiri).
Koosoleku avab tervitussõnavõtuga Signe Falkenberg. Pakutakse juhatajaks Rainer Vakra ja
protokollijaks Keit Jaanimägi. Ettepanek kinnitati ühehäälselt.
Osalejate registreerija Signe Falkenberg kannab ette, et delegaatide registreerimistulemuste alusel
on esindatud 17 liikmesorganisatsiooni, neist 5 volitusega. Koosolek on otsustusvõimeline.
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku valida häältelugemiskomisjon. Kandidaatideks esitatakse Krista
Neering ja Agnes Valgiste. Ettepanek kinnitati ühehäälselt.
Koosoleku juhataja R.Vakra kannab ette väljapakutud päevakorra ja pakub tõsta punkt. 4
päevakorrapunktiks 7.
Vakra: Ettepanek on kinnitada päevakorrapunktid alljärgnevalt:
1. 2017. majandusaasta aruanne: tegevusaruanne ja raamatupidamisaruanne
2. Audiitori aruanne ja järeldusotsus
3. Küsimused 2017. aasta aruannete kohta, aruannete kinnitamine
4. EIL presidendi ettekanne ja lõpetava juhatuse tööst kokkuvõtete tegemine, juhatuse
liikmete
sõnavõtud
5. Uute juhatuse liikmekandidaatide tutvustamine
6. EIL presidendi, juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
7. 2018. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine
8. Muud küsimused
Hääletus:
Poolt ühehäälselt, vastu ja erapooletuid ei ole.
Otsus: Kinnitada esitatud päevakord
PUNKT 1
2017. aasta majandusaasta aruanne
S. Falkenberg teeb ülevaate 2017. aasta majandusaasta aruandest.
2017. aastal jätkasime 19 liikmega. Juhatus tuli kokku 4 korral ja aastakoosolek toimus 1 kord.
Aktiivselt osales meie üritustel ligikaudu 200 inimest. Korraldasime kokku 5 rahvusvahelist võistlust.
Vabariiklikul tasemel toimusid mitmed üritused ja võistlused. Viljar Villiste ja Egert Jõesaar tegid
rahvusvahelisel tasemel uued isiklikud parimad tulemused. Korraldasime pararatsutamise koolitusi ja
treeninglaagreid. Jätkus koostöö Eesti Paralümpiakomiteega, koostöös kaitseväega aitasime
ettevalmistada sportlasi istevõrkpallis.
S. Falkenberg kannab ette info eelarve tulemi- ja kuluaruande osas.

PUNKT 2
Audiitori järeldusotsus
S. Falkenberg kannab ette audiitori järeldusotsuse.
PUNKT 3
2017. aasta aruannete kinnitamine
R. Vakra uurib, kas kellelgi on Signele enne aruannete kinnitamist lisaküsimusi.
Mari-Liis Juul uurib sponsorrahade kohta, mis jäid eelmisel aastal tulemata ja soovib teada, kas sel
aastal on seis parem.
S. Falkenberg annab teada, et sel aastal on toetused suurenenud.
Juul küsib, kas sponsorlepingud on teatud aladele?
S. Falkenberg ütleb, et jah, tavaliselt nii on.
J. Lehtmets tahab teada, millal on õige aeg pöörduda EILi poole oma soovidega.
S. Falkenberg teatab, et see on tavaliselt septembris ning tutvustab EILi eelarve koostamise
protseduure.
J. Lehtmets tahab teada, kuidas mõjutab uus Hasartmängumaksu seadus EILi.
S. Falkenberg täpsustab, et selle teemaga tegeleb EIL ühiselt Eesti Paralümpiakomiteega ning töö
käib.
R. Vakra lisab, et selle teemaga tegeletakse kindlasti ühiselt ning meie kindel eesmärk on hoida
toetuse suurus tõusvas joones.
K. Neering tahab lisada, et tuleks üle vaadata transpordikompensatsiooni jagamise kord.
R. Vakra sõnab, et selle teemaga tegeleb juba uus juhatus. Transpordikulude taha ei tohi tulevikus
osavõtt kindlasti jääda.
J. Lehtmets uurib, miks ei kajastu eelarves ratastoolikorvpall.
S. Falkenberg täpsustab, et nendelt ei tulnud toetuse saamiseks taotlust, selle tõttu ei ole ka nendega
eelarves arvestatud.
A. Larjushin soovib lisainformatsiooni Kultuuriministeeriumi eraldatavale 8-le miljonile, mis läheb
spordile ning tahab teada, kui palju sellest läheb paraspordile.
S. Falkenberg täpsustab, et selle teemaga juba tegeletakse, 20.juunil on kokku lepitud kohtumine
kultuuriministriga ning see küsimus tuleb samuti arutlusele.
S. Falkenberg teeb ettepaneku kinnitada 2017. aasta aruanded.
Hääletus:
POOLT: 17 VASTU: 0
Otsus: aruanded kinnitati ühehäälselt.
PUNKT 4
EIL presidendi ettekanne ja lõpetava juhatuse tööst kokkuvõtete tegemine, juhatuse liikmete
sõnavõtud
R. Vakra annab ülevaate viimase nelja aasta eesmärkidest ning nende täitmisest, Eesti paraspordi
tulevikuvisioonist ning võimalikest uutest eesmärkidest järgmiseks neljaks aastaks.
PUNKT 5
Uute juhatuse liikmekandidaatide tutvustamine
Uued juhatuse kandidaadid tutvustavad ennast lühidalt.

Ivar Liiv: me vajame tippe selleks, et meid teataks. Loodan väga, et lisaks juba tegutsevatele aladele
tõusevad esile ka teiste alade esindajad. Parasport on võtnud minu elus ootamatult suure rolli ja ma
soovin veel sellele arengule kaasa aidata.
Väino Marjak: peab tunnistama, et väga raske on, kui ei ole inimesi, kes kohapeal jaksaksid
parasporti vedada. Inimesed jäävad aina vanemaks ja selle pärast on vaja noori inimesi juurde tuua.
Kaia Kollo viibib hetkel kahjuks välislähetuses, kuid S. Falkenberg tutvustab teda lühidalt ning lisab
omalt poolt, et ta oleks väga väärtuslik, sest tal on paraspordi kogemus ning ta on seotud Eesti
Kaitseväega, kes on EILi jaoks oluliseks partneriks.
Tõnis Mölder: meie aastatepikkune koostöö jätkub kindlasti ja mina üritan omalt poolt koostöös
Raineriga kaasa aidata paraspordi kandepinna laiendamisele.
Endre Varik: olen tegelenud kergejõustikuga pikalt ja abistanud kodulehega ja kergejõustiku
võistlustega.
S. Falkenberg lisab, et Endre on olnud tubli abimees kodulehe toimetamisel ning samuti on ta heaks
eeskujuks teistele, nagu ka Mari-Liis tegelikult, oma tavavõistlustel osalemistega. Sellest võiks
innustust saada ka paljud teised.
Viljar Villiste: tennisega olen tegelenud viimased 7 aastat ja 4 aastat seda ala arendanud. Sooviksin
kaasa aidata uute toetajate leidmisel.
S. Falkenberg lisab, et Viljar oleks juhatusse hea täiendus, sest kogemus on näidanud, et alati mõjub
paremini see, kui toetajate poole pöördub inimene, kes ise alaga tegeleb.
U. Pollisinski: ujumise arendamisega on tegeletud juba palju aastaid. Pean oluliseks koostööd
alaliitudega ning alade laienemist teistesse maakondadesse ning ujumine on selles osas hea eeskuju
ning selles osas on võimalik teiste alade arendamisel palju üle võtta.
R. Vakra küsib, kas kellelgi on juhatuse kandidaatidele küsimusi.
Siina: Urmo, kuidas sa arvad, et sina saad aidata kaasa sellele, et Paides saaks puudega inimesed
ujulasse, kui see on teisel korrusel.
Urmo: see on selge, et mina ujulat ümber ehitama ei hakka, kuid ma saan olla sellegi poolest abiks
uutele sportlastele, kes soovivad oma kodukohas sporti teha, kuid kellel on selleks vaja paremaid
treeningtingimusi või näiteks treenerit.
R.Vakra teeb ettepaneku valida 8-liikmeline juhatus.
Hääletus:
POOLT: 17 VASTU: 0
Otsus: valitakse 8-liikmeline juhatus.
A. Larjushin soovib üles seada oma kandidatuuri.
R. Vakra palub lisada A. Larjushini nime juhatuse liikmete kandidaatide hulka.

PUNKT 6
EIL presidendi, juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
R. Vakra esitab revisjonikomisjoni liikmekandidaatideks Piia Jürgensoni ja Gert Elmaste ning teeb
ettepaneku avalikuks hääletuseks.
Hääletus:
POOLT: 17 VASTU: 0
Otsus: hääletus toimub avalikult.

Toimub revisjonikomisjoni liikmete kinnitamine hääletuse teel.
POOLT: 17 VASTU: 0
Otsus: kinnitada revisjonikomisjoni liikmeteks
R. Vakra teeb enne presidendi valimist lühikese pöördumise, annab teada oma nõusolekust jätkata
ning teeb ettepaneku avalikuks hääletamiseks.
Hääletus:
POOLT: 17 VASTU: 0
Otsus: hääletus toimub avalikult.
Toimub hääletus presidendikandidaadi osas.
Hääletus:
POOLT: 17 VASTU: 0
Otsus: kinnitada ühehäälselt EILi presidendiks Rainer Vakra.
S. Falkenberg tutvustab juhatuse liikmete valimiste korda. Juhatuse liikmekandidaatideks on esitatud:
Ivar Liiv
Väino Marjak
Kaia Kollo
Tõnis Mölder
Endre Varik
Viljar Villiste
Urmo Pollisinski
Aleksander Larjushin
Toimub juhatuse liikmete valimine salajase hääletuse teel.
Hääletustulemused kannab ette häältelugemiskomisjoni liige Krista Neering.
Hääletuse tulemused on järgnevad:
Ivar Liiv: 17
Väino Marjak: 17
Kaia Kollo: 17
Tõnis Mölder: 17
Endre Varik: 17
Viljar Villiste: 17
Urmo Pollisinski: 10
Aleksander Larjushin: 6
Otsus: juhatusse on osutunud valituks Ivar Liiv, Väino Marjak, Kaia Kollo, Tõnis Mölder, Endre
Varik, Viljar Villiste, Urmo Pollisinski.
PUNKT 7
2018. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine
S. Falkenberg tutvustab 2018. aasta tegevuskava ning eelarvet (lisa 2). Koosolek arutleb
tegevuskava üle. Koosoleku juhataja R. Vakra teeb ettepaneku kinnitada 2018.aasta tegevuskava ja
eelarve.

Hääletus:
POOLT: 17 VASTU: 0
Otsus: kinnitada ühehäälselt EIL 2018. aasta tegevuskava ja eelarve.

PUNKT 8
Muud küsimused
·
EIL 2019. aasta liikmemaks
R. Vakra uurib, kas on soovi liikmemaksu langetada või tõsta. Ettepanekuid liikmetelt ei tule.
Otsus: kinnitada ühehäälselt 2019.aasta liikmemaksu suuruseks 35 eurot.
·
Delegaadi kinnitamine EPK täiskogule.
R. Vakra teeb ettepaneku kinnitada delegaadiks S. Falkenberg. Toimub hääletus.
Otsus: S. Falkenberg kinnitada ühehäälselt EILi delegaadiks EPK täiskogule.
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