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Päevakord:
1. Liidupäeva päevakorra kinnitamine
2. 2015. aasta majandusaasta aruande läbivaatamine
3. 2016 eelarve täiendamine
4. Akadeemia arengute ülevaade
5. Rio ettevalmistuse ülevaade
6. Meresõber projekti ülevaade
7. Muud küsimused
- Muhu Väina regati kaubamärk
- Põhjamaade Purjetamisliidu koosolek
- EUROSAF koosolek
- Kreenikatse lisatingimus ORCi mõõdukirjade väljastamise juurde

1. Liidupäeva päevakorra kinnitamine

Vaadati läbi 10.05.2016 toimuva EJL Liidupäeva päevakorra projekt.

Otsus: 10.05.2016 EJL Liidupäevale kinnitati järgmine päevakord:
1. 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne 
2. 2016 hooaja alguse ülevaade ja plaanide tutvustamine 
3. Täpsustatud 2016. aasta eelarve kinnitamine 

2. 2015. aasta majandusaasta aruande läbivaatamine

EJL 2015. aasta majandusaasta aruanne on audiitor Ilmar Tälli juures ülevaatamisel.

Otsus: EJL 2015. aasta majandusaasta aruanne vaadatakse juhatuse e-maili koosoleku 
vormis läbi aruande valmimisel ning aruanne esitatakse seejärel Liidupäevale 
kinnitamiseks. 

3. 2016 eelarve täiendamine

Vaadati läbi EJL 2016. aasta täiendatud eelarve projekt.

Otsus: EJL 2016. aasta täiendatud eelarve projekt vaadatakse selle täpsustamise järel 
uuesti läbi juhatuse e-maili koosoleku vormis ning eelarve esitatakse seejärel 
Liidupäevale kinnitamiseks. 

4. Akadeemia arengute ülevaade

Egon Elstein ja Stefan de Vries andsid ülevaate Akadeemia teemalistest kohtumistest 
Kultuuriministeeriumi ja Tallinna linnaga ning suhtlusest World Sailinguga Eestisse 
purjetamise treeningkeskuse (International Approved Training Center) loomise ja 
Emerging Nations Programme'is osalemise teemal.

5. Rio ettevalmistuse ülevaade



Ott Kallas andis ülevaate Rio de Janeiro olümpiaregatiks valmistumisest kvalifikatsiooni, 
olümpiadelegatsiooni kinnitamise, kohapealse ettevalmistuslaagri, logistika, majutuse 
jms valdkondades.

6. Meresõber projekti ülevaade

Ott Kallas andis ülevaate Indrek Ilvese poolt juhitavast mobiilse purjetamise algõppe 
üksuse Meresõber projektist, mis viiakse läbi 2016. aasta suvel Merekultuuri Aasta 
raames, eesmärgiga võimaldada huvilistel erinevates asukohtades üle Eesti purjetamist 
proovida.

7. Muud küsimused

- Muhu Väina regati kaubamärk

Vaadati läbi MTÜ Üksik Puri ettepanek EJL-le Muhu Väina regati kaubamärgi osas.

Otsus: Muhu Väina regati kaubamärk võetakse MTÜ-lt Üksik Puri üle EJL-le vastavalt 
esitatud ettepanekule.

- Põhjamaade Purjetamisliidu koosolek

Otsus: Põhjamaade Purjetamisliidu koosolekul 22.-23.04.2016 Oslos esindab EJL-i 
peasekretär Ott Kallas.

- EUROSAF koosolek

Otsus: EUROSAF koosolekul 16.04.2016 Minskis volitatakse mõne teise riigi delegaati 
Eestit esindama.

- Kreenikatse lisatingimus ORCi mõõdukirjade väljastamise juurde

Vaadati läbi EJL avamere komisjoni ettepanek, et 2016. aastal välja antavad ORCi 
mõõdukirjad peavad põhinema jahi kreenikatsel, mis ei ole vanem kui aastal 2014 
mõõdetud kreenikatse. EJL tehniline komisjon on antud ettepanekuga põhimõtteliselt 
nõus.

Otsus: Juhatus oli nõus, et 2016. aastal välja antavad ORCi mõõdukirjad peavad 
põhinema jahi kreenikatsel, mis ei ole vanem kui aastal 2014 mõõdetud kreenikatse. 
Peale juhatuse koosolekut selgus tõsiasi, et ORC mõõdukirja väljastamisele lisatingimuste
lisamine ei ole EJL-i pädevuses ning seda saab otsustada ORC. Järgmisel koosolekul 
otsustatakse millisel moel on võimalik avamere komisjoni otsust rakendada väljaspool 
mõõdukirja väljastamise protsessi.
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