
EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 153

kuupäev: 12.05.2015
koht: EJL
algus: 14:00
osalejad: Triin Sepp, Egon Elstein, Toomas Tõniste, Egon Mats, Andrus Poksi, Arnout 
Lugtmeijer
peasekretär: Ott Kallas
spordidirektor: Stefan de Vries
protokollija: Riina Ramst

Päevakord:
1. Juhatuse koosolekute ja Liidupäeva ajad
2. Liidupäeva läbiviimise arutelu
3. Purjetamise Kongressi ülevaade
4. Võistluslitsentsi rakendamine 
5. Muud küsimused
- Esindaja määramine EVMJP üldkoosolekule
- Purjetamise Akadeemia
- Purjetamistreeneri õpe Tartu Ülikoolis

1. Juhatuse koosolekute ja Liidupäeva ajad

Juhatus arutas 2015 september – detsember koosolekute ning sügisese Liidupäeva 
toimumise kalenderplaani.

Otsus: EJL juhatuse koosolekud toimuvad järgmistel aegadel: 
15.09.2015 kell 15:00 
13.10.2015 kell 15:00 
24.11.2015 kell 14:00 
15.12.2015 kell 15:00 
EJL Liidupäev toimub 24.11.2015 kell 16:00. 

2. Liidupäeva läbiviimise arutelu

Juhatus arutas 12.05.2015 EJL Liidupäeva läbiviimise korralduslikke küsimusi. 

3. Purjetamise Kongressi ülevaade

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate 17.04.2015 toimunud Eesti Purjetamise 
Kongressist. 
Kongressi ettevalmistustöö vältas kaks kuud. Korraldustöö oli lõppkokkuvõttes edukas, 
kuna kongress õnnestus hästi. Edaspidi aga oleks taolist üritust läbi viies oluline alustada
korraldusega varem ning jagada ülesanded isikute vahel algusest peale selgemalt ära. 
Kõrgetasemeline esinejate ring tekitas suure huvi ning kongressil osales ca. 200 inimest. 
Suur oli ka meedia huvi ning üritus on aidanud purjetamise kajastamist pressis oluliselt 
parandada. Positiivset tagasisidet tuli samuti väljastpoolt Eestit, näiteks Põhjamaade 
Purjetamisliidu liikmesorganisatsioonidelt. 
Kongressi eelarve on kokku pandud. EJL-i eelarvest jääb kongressi kulusid kanda 1300 
EUR.

4. Võistluslitsentsi rakendamine

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate võistluslitsentsi soetamiseks veebipoe rakenduse 
loomise seisust. Veebipood ei ole veel valmis, kuid peagi on lootust see käima panna. 



Juhul kui veebipoe avamine lähipäevil tehnilistel põhjustel ei õnnestu, on siiski olemas ka
alternatiivne lahendus võistluslitsentsi soetamiseks.

5. Muud küsimused

- Esindaja määramine EVMJP üldkoosolekule

Otsus: EJL-i esindab Eesti Vabatahtliku Mere- ja Järvepääste üldkoosolekul juhatuse liige 
Andrus Poksi.

- Purjetamise Akadeemia

Spordidirektor Stefan de Vries andis ülevaate Eestis Purjetamise Akadeemia loomise 
initsiatiivi raames toimunud tegevusest.
On loodud Purjetamise Akadeemia töörühm, mida juhib Stefan de Vries ning liikmeteks 
on veel Indrek Ilves, Ott Kallas, Arnout Lugtmeijer, Paavo Pettai ja Andrus Poksi. 
Peamiseks aruteluteemaks on hetkel akadeemia võimalik asukoht Tallinnas. Edasi on 
vaja töötada välja akadeemia rajamise ja käigushoidmise rahastamise mudel.

- Purjetamistreeneri õpe Tartu Ülikoolis

Andrus Poksi andis ülevaate purjetamistreeneri erialaõppest Tartu Ülikoolis. 
Hetkel on tudengeid erialal kaks, kuid tulevased potentsiaalsed õppurid on samuti juba 
huvi üles näidanud. Õppe algplatvorm (õppematerjalid ning ülikooli poolne aktsepteering 
ja teataval määral rahastamine) on praeguseks üles ehitatud, kuid on vaja arutada, 
kuidas projektiga eeskätt just finantseerimise seisukohast kõige otstarbekam jätkata on.

lõpp: 15:15

Egon Elstein
Eesti Jahtklubide Liidu president


