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Päevakord:
1. EJL märkide omistamine
2. 2019 Aasta Parimate kategooriate kinnitamine
3. EJL hooaja lõpetamise läbiviimine
4. Kandidaatide esitamine Vabariigi Presidendi autasule
5. Liidupäeva päevakorra kinnitamine
6. 2020 eelarve projekt
7. Ülevaade Purjetamise Eesti MV sarja regattidest
8. Treenerite komisjoni juhi vahetamine

1. EJL märkide omistamine

Arutati juhatuse liikmete poolt esitatud ettepanekuid EJL märkide statuudi 
täiendamiseks.
Arutati 2019. aastal EJL-i teenetemärkide omistamist.

Otsus: kinnitati täiendatud EJL märkide statuut. Statuut on esitatud protokolli lisas 1. 
Kinnitati teenetemärkide saajad 2019. aastal. 

2. 2019 Aasta Parimate kategooriate kinnitamine

Arutati 2019 Aasta Parimate kategooriaid, mille osas küsida EJL liikmetelt nominente. 

Otsus: EJL liikmetelt küsitakse nominente 2019 Aasta Parima tiitlitele järgmistes 
kategooriates: Aasta Purjetaja (ühepaadid, kahepaadid, surf), Aasta Jääpurjetaja 
(jääpurjetamine, talisurf), Aasta Võistkond (kolm või rohkem võistkonna liiget), Aasta 
Üllataja, Aasta Treener, Aasta Võistlusametnik, Aasta Tegu.

3. EJL hooaja lõpetamise läbiviimine

Arutati EJL-i hooaja lõpetamise ürituse korralduslikke küsimusi.

Otsus: kinnitati EJL-i hooaja lõpetamise osavõtutasuks 20 eurot kõigile osalejatele (nii 
autasustatavad kui mitte autasustatavad), välja arvatud autasustatavad noored, kes 
antud aastal on alla 19-aastased, ja autasustatavad seeniorid, kes on antud aastal üle 
65-aastased. 

4. Kandidaatide esitamine Vabariigi Presidendi autasule

Arutati Eesti Vabariigi Presidendi autasule kandidaatide esitamist. 

Otsus: EJL esitab Eesti Vabariigi Presidendi autasu kandidaatidena Jüri Käo ja Arnout 
Lugtmeijeri nende suure panuse eest Eesti purjetamise arengusse ning Eesti Jahtklubide 
Liidu tegevusse.

5. Liidupäeva päevakorra kinnitamine

Vaadati läbi 12.11.2019 toimuva EJL Liidupäeva päevakorra projekt. 



Otsus: 12.11.2019 EJL Liidupäevaks kinnitati järgmine päevakord: 
1. Kokkuvõte juhatuse tööst aastal 2019 
2. 2019. aasta eelarve täitmine ning 2020. aasta tegevuskava ja esialgse eelarve 
kinnitamine 

6. 2020 eelarve projekt

Ott Kallas andis ülevaate EJL-i 2020. aasta esialgse eelarve projektist.
EJL-i 2019. aasta eelarve täitmine septembri lõpu seisuga ning 2020. aasta eelarve 
projekt kinnitatakse juhatuse poolt Liidupäevale esitamiseks juhatuse e-maili koosoleku 
vormis. 

7. Ülevaade Purjetamise Eesti MV sarja regattidest

Ott Kallas andis ülevaate 2019 Purjetamise Eesti MV sarja osalusest võistlejate arvu ja 
riikide lõikes, regattide formaatidest ning videoklippide vaatajaarvudest.
Regattide korralduse ning sarja formaadi küsimused tulevad arutamisele EJL treenerite 
komisjonis ja EJL võistlusametnike komisjonis.

8. Treenerite komisjoni juhi vahetamine

Ott Kallas esitas ettepaneku kinnitada uueks EJL treenerite komisjoni juhiks Anne-Mari 
Luik, kes on andnud vastava nõusoleku. Anne-Mari Luige kinnitamisel komisjoni juhiks 
saab tema esimeseks ülesandeks uue komisjoni koosseisu koostamine.

Otsus: EJL treenerite komisjoni juhiks kinnitati Anne-Mari Luik.

lõpp: 17:00



Lisa 1

EJL MÄRKIDE STATUUT

1. EJL lihtmärk
Märk antakse välja järgmiselt:
1.1. EJL liikmetele.
1.2. EJL tegevust toetavatele isikutele.

2. EJL teenetemärk
Märk on numbriline ja antakse välja registreerituna ühekordselt EJL juhatuse 
otsuse alusel järgmiselt:
2.1. Sportlastele ja nende treeneritele, kes on saavutanud OM-l 4.-10. koha, 
täiskasvanute MM-l 1.-8. koha, täiskasvanute EM-l 1.-6. koha, või tulnud Eesti 
meistriks eraldi peetud võistlustel vähemalt 6 korda, millest vähemalt kolm on 
saavutatud täiskasvanute seas. MM või EM tulemus peab olema esimese 1/3 
sees. MM või EM võistlusel peab olema vähemalt 30 osavõtjat vähemalt 5 riigist 
või osavõtjaid vähemalt 15 riigist. Juhul, kui võistkonna koosseisus on rohkem 
kui kaks liiget, antakse märk võistkonna kaptenile või jahi omanikule. EJL 
teenetemärk antakse välja alates 2009. aastast saavutatud sportlike tulemuste 
eest.
2.2. Teenekatele purjetajatele.
2.3. EJL juhatuse liikmele volituste lõppedes.
2.4. Kõrgetele külalistele teenete eest Eesti purjetamise toetamisel.
2.5. Purjetamise toetajatele eriliste teenete eest Eesti purjetamises.

3. EJL aumärk
Märk on numbriline ja antakse välja registreerituna ühekordselt EJL juhatuse 
otsuse alusel järgmiselt:
3.1. Sportlastele ja nende treeneritele, kes on võitnud medali OM-l, 
olümpiaklassi täiskasvanute MM-l, olümpiaklassi täiskasvanute EM-l. EJL aumärk 
antakse välja alates 2009. aastast saavutatud sportlike tulemuste eest.
3.2. EJL presidentidele nende volituste lõppedes.
3.3. Isikutele eriliste väljapaistvate võistlustulemuste ja teenete eest Eesti 
purjetamises.

EJL märkide statuut on kinnitatud 16. juunil 2009.a. juhatuse otsusega nr. 65 
ning täiendatud 14. septembril 2010.a. juhatuse otsusega nr. 83, 5. novembril 
2013.a. juhatuse otsusega nr. 132, 22. novembril 2017.a. juhatuse otsusega nr. 
185 ja 15. oktoobril 2019.a. juhatuse otsusega nr. 207.


