
EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 190

kuupäev: 18.04.2018
koht: EJL
algus: 15:00
osalejad: Egon Elstein, Triin Sepp, Tõnis Kask, Sven Nuutmann (e-kirja teel)
peasekretär: Ott Kallas
turundus ja partnerlus: Kati Remmelkoor
protokollija: Riina Ramst

Päevakord:
1. Liidupäeva kutse
2. 2018 täiendatud eelarve
3. 2017 majandusaasta aruanne
4. EJL 90 üritused (raamat, pidu, meened)
5. Purjetamisakadeemia põhikirja muutmine
6. Ülevaade NordicSF kevadkoosolekust
7. Muud küsimused
- Tallinna toetus Purjetamisakadeemiale
- Purjetamisakadeemia avaüritus
- Treenerikoolituse õppekavade uuendamine ja materjalide väljatöötamine

1. Liidupäeva kutse

Vaadati läbi 15. mail algusega kell 16 toimuva Liidupäeva päevakorra projekt.

Otsus: 15.05.2018 Liidupäevaks kinnitati järgmine päevakord:
- 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne
- 2018 hooaja alguse ülevaade ja plaanide tutvustamine
- Täiendatud 2018. aasta eelarve kinnitamine

2. 2018 täiendatud eelarve

Ott Kallas andis ülevaate 2018. aasta täiendatud eelarve projektist.

Otsus: EJL 2018. aasta täiendatud eelarve projekt kiideti Liidupäeval kinnitamisele 
esitamiseks heaks.

3. 2017 majandusaasta aruanne

Vaadati läbi EJL 2017. aasta majandusaasta aruanne.

Otsus: EJL 2017. aasta majandusaasta aruanne kiideti Liidupäeval kinnitamisele 
esitamiseks heaks.

4. EJL 90 üritused (raamat, pidu, meened)

Arutati EJL 90 raamatu väljaandmise kulgemist, Lennusadamas toimuva EJL 90 teemalise
näituse avamist, 9. juulil Haven Kakumäel toimuva EJL juubeliürituse läbiviimist ning 
vaadati üle juubeliaasta meenete kavandid.

5. Purjetamisakadeemia põhikirja muutmine

Ott Kallas andis ülevaate muudatustest Eesti Purjetamisakadeemia põhikirjas seoses 
akadeemia kui huvikooli ja selle õppekava registreerimisega Haridus- ja 
Teadusministeeriumis. 

Otsus: kinnitati täiendatud Eesti Purjetamisakadeemia põhikiri.



6. Ülevaade NordicSF kevadkoosolekust

Ott Kallas andis ülevaate 13.-14. aprillil Taanis Aarhusis toimunud Põhjamaade 
Purjetamisliidu (NordiSF) koosolekust. Peamised koosolekul käsitletud valdkonnad olid  
2024 olümpiaregati purjetamisprogrammi ettepanekute arutelu, käitumine seoses 
EUROSAFi tegevusetusega, uue valmiva Aarhusi purjetamiskeskusega tutvumine, Kim 
Anderseni ülevaade World Sailingu poolelt OM 2024 klasside valiku ja World Sailingule 
tehtava kriitika teemadel ning iga riigi ülevaade oma riigi aktuaalsetest tegevustest.

7. Muud küsimused

- Tallinna toetus Purjetamisakadeemiale

Egon Elstein ja Ott Kallas andsid ülevaate kohtumisest Tallinna Spordikooli direktori ja 
Spordi- ja Noorsooameti juhatajaga. Tallinna Spordikool kinnitas valmisolekut ja soovi 
toetada Purjetamisakadeemia purjetajaid, kes elavad Tallinnas. Praegu käib spordikooliga
koostöö ettevalmistamine.

- Purjetamisakadeemia avaüritus

Arutati Purjetamisakadeemia avaürituse läbiviimist koos sponsorite Vopak E.O.S.-i ja 
Strandiga. 

- Treenerikoolituse õppekavade uuendamine ja materjalide väljatöötamine

Ott Kallas andis ülevaate kohtumisest Spordikoolituse ja -Teabe Sihtatususega, kus 
arutati treenerite svertpaadipurjetamise õppematerjalide uuendamist, purjelaua 
õppematerjalide integreerimist purjetamistreeneri õppekavasse ja lohesurfi treenerite 
õppekavade ning õppematerjalide väljatöötamist ja nende tegevuste toetamist.

lõpp: 17:05

Egon Elstein
Eesti Jahtklubide Liidu president


