
EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU LIIDUPÄEVA PROTOKOLL

Kuupäev: 16.05.07
Koht: Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse 3. korruse klaassaal. 
Aeg: 16:00
Delegaatide arv: 20

Päevakord:

1. EJL President Jüri Käo ettepanek koosoleku juhataja valimiseks: 
Jüri Käo – kõik poolt

2. EJL President Jüri Käo ettepanek valida koosoleku protokollijaks Margit 
Hein – kõik poolt.

3. EJL President Jüri Käo teeb ettepaneku häältelugemiskomisjoni valida 
Margit Hein – kõik poolt.

4. Jüri Käo tutvustab EJL liidupäeva päevakorda:
1. 2006. aasta majandusaasta aruande kinnitamine 
2. Revisjonikomisjoni aruanne
3.   EJL põhikirja muudatuste kinnitamine

1. 2006 aasta majandusaasta aruanne.
EJL president Jüri Käo andis ülevaate 2006. aastal tehtust:

Eesti Jahtklubide Liidu (EJL) 2006. aasta hooaeg kulges plaanipäraselt.
Viidi ellu arengusuundi, milliseid praegune juhatus esitles 2004. aasta
sügisel toimunud Eesti Jahtklubide Liidu Liidupäeval.
Eesti  Jahtklubide  Liidu  juhatus  järgis  oma  tegevuses  2005.  aastal
Liidupäeval kinnitatud Eesti Jahtklubide Liidu arengustrateegiat.
Kõigis klassides korraldati regatte ja peeti edetabeleid ning mängiti välja 
Eesti meistritiitlid. Eesti Jahtklubide Liit pidas Eesti Karikavõistlused
svertpaadiklassidele, mis koosnes kolmest suurregatist, mida korraldasid
Saaremaa  Merispordi  Selts,  Tallinna  Jahtklubi  ja  Eesti  470  Klassiliit.
Suurregattide pidamist jätkatakse ka 2007.a. ning järgnevatel aastatel. 
Meediatöö on üles ehitatud professionaalsel tasemel koostöös PR-firma
Corporega.
2006.  aasta  tähtsamaid  samme  oli  koondise  töö  tõhustamine.  2006.
aastal oli koondise töö maht oluliselt suurem kui eelmisel 2005. aastal ja
eesmärgiks  on  2007.  aastal  kindlasti  panna  veel  rohkem  rõhku
tippvõistlustel  osalemisele ja sportliku taseme tõstmisele. 2006. aastal
olid Eesti  Jahtklubide Liidu suuremad toetajad Marinepool,  AS Liviko,
KSA Silmakeskus,  AS LTT,  AS NG Investeeringud,  AS Eesti  Ehitus,
Matek  OÜ,  Eesti  Olümpiakomitee,  Kultuuriministeerium,  Eesti
Kultuurkapital ja Hasartmängumaksu Nõukogu.
2006. aastal oli Eesti Jahtklubide Liidu prioriteediks svertpaadiklasside ja
OM-klasside tegevuse arendamine.
2006.  aastal  alustas  Eesti  Jahtklubide  Liit  treenerite  õppematerjalide
koostamisega 1. - 3. taseme purjetamistreeneritele. Õppematerjalid on
plaanis välja anda ning korraldada pilootkoolitus 2007. aastal.
Eesti  Jahtklubide  Liidu  tuleviku  prioriteetide  hulgas  on  purjetamise
kandepinna  laiendamine,  võistluspurjetamise  arendamine  ja  edu



Olümpiamängudel ning harrastus- ja avamerepurjetamise edendamine.
Olümpiamängudel  Pekingis  2008.  aastal  on  Eesti  Jahtklubide  Liidu
eesmärgiks saavutada purjetamises koht esikümnes.

EJL peasekretäri Ott Kallas rääkis lahti 2006. aasta eelarve tulude, kulude osa 
ning andis võrdluse 2005. aasta eelarvega. 
J. Käo tegi ettepaneku kuulata ära revisjonikomisjoni aruanne ning siis esitada 
küsimusi ja seejärel panna majandusaasta ja revisjonikomisjoni aruanded koos
hääletusele.
Liidupäev kiitis ettepaneku heaks.

2. Revisjonikomisjoni aruanne.
Arvet Tetsmann kandis ette revisjonikomisjoni aruande. 
Kontrollisin Eesti Jahtklubide Liidu juhatuse poolt kinnitatud 2006. aasta 
raamatupidamise aastaaruannet, raamatupidamise algdokumente 
liikmemaksude arvestust, rahaliste vahendite kasutamist põhikirjaliste 
tegevuste täitmisel, juhatuse ning peasekretäri tegevuse vastavust põhikirjale ja
MTÜ seadusele.
Revisjoni käigus olen kontrollinud kättesaadavat tõendusmaterjali, millel põhinevad
raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad.
Minu poolt tehtud kontroll hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel 
kasutatud arvestuspõhimõtete ja raamatupidamisse aastaaruande esituslaadi 
analüüsi.
Järeldused:
Minule esitatud Eesti Jahtklubide Liidu 2006. aasta raamatupidamise 
aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga. Aruanne 
kajastab õigesti ja õiglaselt Eesti Jahtklubide Liidu majandusaasta 
finantsseisukorda. Raamatupidamise algdokumendid vastavad vormistamiselt 
Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse nõuetele ja on kirjeldatud 
raamatupidamise registrites.
Eesti Jahtklubide Liidus ei ole korralikku arvestust oma liikmete kohta. Puuduvad  
põhikirjad, registrikaardid ja liikmete nimekirjad järgmiste liikmete kohta:
Baltsail, Vene Purjeselts, Kalevi Purjespordikool, Eesti Draakonpurjetajate Liit, 
Eesti Finn Liit, Eesti X-99 Liit,Tartu Kalevi Jahtklubi, Jahtklubi Merikotkas, Eesti 
Jääpurjetamise Liit, Eesti Jääpurjetamise Monotüüp-XV Liit, Saaremaa Surfiklubi.
Arvan,et minu poolt tehtud revisjon annab piisava aluse arvata,et 2006. aastal on 
Eesti Jahtklubide Liidu varasid kulutatud sihipäraselt põhikirjaliste eesmärkide 
saavutamiseks ja juhatuse liikmed ei ole võtnud põhikirja väliseid kohustusi.
T. Maalinn: Kulude poolel on näidatud kapitalirent 13 000.- krooni, kuid kust 
leida seda tulude poolel?
E.Mats: Tulude pool on ka olemas, kuid sellele küsimusele saab kõige
täpsemalt vasta raamatupidamine.
M. Hiet: Kas on olemas 2007. aasta parandatud eelarve?
J. Käo: Kuna sõlmitavad sponsorlepingud muudavad pidevalt aasta alguses 
eelarve poolt, siis ei ole otstarbekas ka I kvartalis teha parandatud eelarvet, 
sest see muutub kuni juunikuuni, mis aga tähendaks, et EJL Liidupäev tuleks 
taas kokku kutsuda. Sellepärast otsime mõistusepärast lahendust. 
M. Hiet: Kas on teada protsentuaalselt, kui palju eraldatakse raha tippspordile 
ja kui palju järelkasvule?
J. Käo: Võtame selle teema juhatusse arutamiseks.



J. Käo: Panen majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni aruande 
hääletusele.

Hääletamine:
Kinnitada 2006. aasta majandusaasta aruanne ja revisjonikomisjoni 

aruanne.
Poolt hääletas: 20
Vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Hääletamistulemuste alusel kinnitati 2006. aasta majandusaasta ja 
revisjonikomisjoni aruanne. 

3. EJL põhikirja muudatuste kinnitamine
EJL põhikirja tuleb täiendada seoses muudatustega Tulumaksuseaduses ja et 
tagada EJL jätkuv kuulumine “Tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute 
ja sihtasutuste nimekirjas”

Artikkel   2. Üldsätted, P. 2.2.
 Liit on oma liikmete omavalitsuse alusel avalikes huvides  tegutsev 
heategevuslik ühendus, kes pakub sihtrühmale, mille toetamine tuleneb 
tema põhikirjast, kaupa või teenust peamiselt tasuta või muul kasumit 
mittetaotleval viisil või maksab sihtrühma kuuluvatele isikutele toetust.

Artikkel   2. Üldsätted, P. 2.7.
Liit ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt 
hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrolliorgani 
liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või 
kontrollorgani liikmele ega nimetatud isiku abikaasale, otsejoones 
sugulasele, õele, vennale, õe või venna alanejale sugulasele, abikaasa 
otsejoones sugulasele, abikaasa õele või venna.

Artikkel 12. Liidu ühinemine või jagunemine ja tegevuse lõpetamine, P. 12.2.
Lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud 
Liidu vara üle  tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste 
nimekirja kantud ühingule või , avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

J. Käo: Panen ette kinnitada EJL põhikirjamuudatused ja muuta esitatud kujul 
EJL põhikirja punkte:

Artikkel   2. Üldsätted, P. 2.2.

Artikkel   2. Üldsätted, P. 2.7.

Artikkel 12. Liidu ühinemine või jagunemine ja tegevuse lõpetamine, P. 12.2.
Hääletamine: 

Poolt hääletas: 20
Vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Kinnitada EJL põhikirjamuudatused ja muuta esitatud kujul EJL põhikirja
punkte:



Artikkel   2. Üldsätted, P. 2.2.

Artikkel   2. Üldsätted, P. 2.7.

Artikkel 12. Liidu ühinemine või jagunemine ja tegevuse lõpetamine, P. 12.2.
Parandatud Eesti Jahtklubide Liidu põhikiri esitada registripidajale koos vajalike
dokumentidega registrikande tegemiseks.

4. EJL peasekretär Ott Kallas andis ülevaate 2007. aasta plaanidest.
Edukas aasta algus oli meie jääpurjetajatel. Eestis toimusid mitmed 
jääpurjetamise suurvõistlused: Jääpurjetamise Monotüüp-XV EM Haapsalus; 
Jää- ja lumesurfi MM Haapsalus; DN klassi EM Haapsalus(korraldajad olid 
rootslased).
Sellel kevadel toimusid koondise kevadlaagrid ja võistlused alljärgnevalt: Cadiz,
Hispaania; Hyeres 39. Semaine Olympique Française; Princess Sofia Trophy;  
kevadlaager mais Tallinnas. Osavõetakse veel Hollandi regatist, Kieli regatist, 
ISAF MM-ist, mis on  esimene olümpiakohtade valikvõistlus. Ettevalmistus 
2008.a. MM-iks näeb ette veel laagreid jaanuaris 2008.a. Austraalias, 
veebruaris 2008.a. Uus-Meremaal.
2007. aasta suvel toimuvad Eestis suurvõistlustest Metre jahtide 100. 
aastapäeva regatt ja Formula MM.
Avamerepurjetamise komisjoni esimees on vahetunud ning uus komisjon on 
alustanud tööd. Edaspidi on plaanis luua ka avamerepurjetamises Eesti 
karikavõistluste sari. 
J. Käo: Kas kellegi on küsimusi või soovib keegi sõnavõtta?
M. Hiet: Kas sellel aastal on Muhu väina regatt ka telepildis kajastatud?
J. Käo: On küll, telepildi saamine on lahendatud.

Liidupäev lõppes kell 16.45

Protokollis: M. Hein

Jüri Käo
Eesti Jahtklubide Liidu president
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