
EJL ARENDUSKOMISJON 19/11

Kuupäev:      2.12.2014.a. 
Koht: Vopak E.O.S., Pirita tee
Osalesid: Arnout Lugtmeijer, Paavo Pettai, Jüri Sõber, Andrus Poksi, Marko Lilienthal
Puudusid: Jaanus Tamme
Algus: kell 15.00
Lõpp: kell  17.00
Protokollija: J.Sõber/I.Ilves

Päevakord:

1. Kokkuvõte liikmelisusest ja Võistluspurjetaja Litsentsist, EJL Liidupäevast 

2. Edasised AK tööplaanid:

- Eesti Purjetamise Kongress 
- Purjetamisakadeemia
- EJL struktuur

————————————————————————————————————————

1. Kokkuvõte liikmelisusest ja Võistluspurjetaja Litsentsist (VPL), EJL Liidupäevast 
Komisjon tegi kokkuvõtte EJL Liidupäevast. Esitlus läks hästi, Liidupäeval oli valdavalt pooldav 
seisukoht. Temaatika läheb edasi EJL juhatusse otsustamiseks ja täiedeviimiseks peasekretärile.
VPL elluviimiseks paneb peasekrär kokku vastava töögrupi, mis aitab väljatöötada detailse 
programmi ja rakenduskava. Arenduskomisjoni liikmed on valmis töörühmas koosseisus vajadusel 
aitama.

Komisjoni ettepanekul tuleks Võistluspurjetaja Litsents (VPL)15€ / aastas rakendada ellu 2015 
hooajast.

Paavo - elektroonilise andmebaasi osas peaksime suhtlema Triin Sepaga.
Soetamise detailid, maksmine otse EJL’i?

Paavo - 2015 .a. alguses saadetakse kõikidele purjetajatele kiri, et 2015 aastast rakendus 
VPL süsteem ning regattidest osavõtuks on vajalik litsentsi olemasolu.
EJL liikemelisus - liikmekaart võiks olla võimalik eritasu eest osta, lastel võiks olla 
liikmekaart

- ISAF kood läbi EJL liikmelisuse, kas saaks automaatselt kaasneda?
- pilt võiks peal olla
- 

Süsteemi väljatöötamisel küsida nõu Soomest, Prantsusmaalt, mujalt, kustkohast võimalik.
Olles mitme klubi liige, kas maksad: ühe klubi eest või igas liikmesklubis eraldi (kas topelt 
maks on ok?)

 
EJL liikmemaks läbi jahtklubide. EJL’i liikmemasku hakatakse tasuma arvestades liikmesklubide 
klubiliikmete hulka. Ettepanek on, et klubid hakkavad maksma täisliikmelt 10€ aastas. Seenioritelt 
ja lastelt maskuarvestust ei tule. 

2. Edasised AK tööplaanid:



- Eesti Purjetamise Kongress 
Paavo väljapakutud idee leidis Liidupäeval samuti positiivset vastukaja ja AK valmistab selle EJLi  
juhatuse jaoks otsustamiseks ette.

Kondikava.

Päevakord:
1. Muutuv EJL, EJL struktuur
2. Võistluspurjetamise Litsents
3. Väikesadamad, see on riigile ja omavalitsusele tasuv investeering!

Alustada tuleks EJL programmilise kõnega.
Lisaks võiks olla kutsutud esinejaid välisriikidest, kes saaksid rääkida nt Soome, Prantsusmaa jne 
kogemustest vastavate riikide analoogiliste süsteemide ja purjetamiselu korralduse kohta.

Keda kutsuda:
- Eesti purjetajad läbi EJL liikmesklubide ja alaliitude. Paavo - igale klubile võiks vastavalt liikmete 

arvule anda teatud mandaadi a la Pärnus 25, KJK’st 50 jne. 
- EJL komisjonide liikmed

- riigi ja omavalitsuse esindajad, Riigikogu merenduse tugirühm, jne
- EOK inimesed
- Veeteede Ameti esindajad, päästjad jne
- Suuremad koostööpartnerid, sponsorid

Eelarve
- võime küsida osalemistasu
- toetajad?
Mitu inimest prognoosime - 200…300 in.? Saal, saali hind, muud kulud, reklaam, transport jne

Kongressi korraldamiseks tuleks luua EJLi juurde vastav töögrupp, milles osaleksid AK poolt 
P.Pettai ja I.Ilves. Töögrupi eestvedaja EJL’st.

- Eesti Purjetamise Akadeemia

A.Poksi poolt väljapakutud idee ja Andrus võiks seda ka ise nn vedada. Indrek räägib sellest 
Andrusega. EJL peaks määrama projektijuhi selle teemaga tegelemiseks. Kas see võiks olla 
A.Poksi, abiks Stefan?

Järgmine EJL Arenduskomisjoni koosolek: 11.dets.2014 Vopak’i büroos algusega 15.00.

Koostas:

I.Ilves


