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1. Ülevaade Purjetamise Kongressist 

 

Egon Elstein andis ülevaate 21.04.2017 toimunud II Eesti Purjetamise Kongressist ning 

kongressi järgsest korralduskomitee analüüsikoosolekust. Kongressil osales 170 inimest: 

purjetajad, erasektori, riigi- ja kohalike omavalitsuste esindajad, Põhjamaade 

purjetamisliitude esindajad kaheksast riigist, meedia. Üritust võib pidada hästi 

kordaläinuks. Ettekanded olid sisukad ja huvitavad ning üritust kiideti ka Kongressi järel 

21.-22.04 Tallinnas toimunud Nordic Sailing Federationi koosolekul. 

Toimus arutelu ning tehti ka ettepanekuid järgmise Kongressi korralduse osas. 

 

2. Purjetamisakadeemia tegevuste ülevaade 

 

Ott Kallas andis ülevaate Purjetamisakadeemia raames käimas olevatest kevadlaagritest 

ning akadeemia rahastuse hetkeseisust. Hetkel on veel lahtised mitmed rahastusotsused, 

sealhulgas Tallinna linna toetus. Mai keskel peaks aga rahastuse temaatika olema selgem 

ning juhatus otsustama, mis lahenduses saame alustada akadeemia tegevust. 

 
3. Tartumaa Purjespordiseltsi EJL liikmeks astumise avaldus 

 

Vaadati läbi Tartumaa Purjespordiseltsi avaldus EJL liikmeks astumiseks koos nõutavate 

lisadokumentide ja arenguplaaniga.  

 

Otsus: Tartumaa Purjespordiselts võeti vastu EJL liikmeks. Seltsil palutakse samas 

esitada lisainfot oma treeningbaasi asukoha osas. 

 

4. Koostöö parapurjetamise projektiga 

 

Arutati Külli Haava pöördumist, milles soovitakse EJL-iga koostöös viia läbi avalik 

heategevuskampaania Eriliste Purjetajate sündmusteks raha kogumiseks. 

Parapurjetajatel puudub Eestis hetkel oma spetsiifiline organisatsioon, mille alt taolist 

kampaaniat läbi viia. 

 

Otsus: Eriliste Purjetajate sündmusteks heategevuskampaania korraldamiseks ning selle 

käigus kogunenud vahendite kasutamise põhimõtete sätestamiseks sõlmitakse 

kolmepoolne kokkulepe EJL-i, Noblessneri Jahtklubi Purjetamiskooli ja projektijuht Külli 

Haava vahel. 



5. Liidupäeva kutse 

 

Vaadati läbi 16.05.2017 kell 16-18 toimuva EJL Liidupäeva päevakorra projekt. 

 

Otsus: 16.05.2017 EJL Liidupäevaks kinnitati järgmine päevakord: 

1. 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne 

2. 2017 hooaja alguse ülevaade ja plaanide tutvustamine 

3. Täpsustatud 2017. aasta eelarve kinnitamine 

4. EJL strateegia 2017-2020 heaks kiitmine 
 

6. 2017 eelarve projekt 

 

Vaadati läbi EJL 2017. aasta täiendatud eelarve esialgne projekt. Projekt on hetkel veel 

töös. 

 

Otsus: EJL 2017. aasta täiendatud eelarve projekt vaadatakse selle täpsustamise järel 

uuesti läbi juhatuse e-maili koosoleku vormis ning eelarve esitatakse seejärel 16.05.2017 

EJL Liidupäevale kinnitamiseks. 

 

7. Muud küsimused 

 

- EJL strateegia 2017-2020 

 

Vaadati üle EJL strateegia 2017-2020 lõplik versioon. 

 

Otsus: juhatuse poolt kinnitati EJL strateegia 2017-2020, mis esitatakse 16.05.2017 EJL 

Liidupäeval liidu liikmete poolt heaks kiitmisele. 
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