
EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 56 
 
 
kuupäev: 16.12.2008.a. 
koht: EJL 
algus: 15.00 
osalejad: Krista Kruuv, Jüri Käo, Egon Mats, Andrus Poksi, Marko Lilienthal, 
Toomas Tõniste, Jaan Alver 
peasekretär – Ott Kallas 
protokollija: Riina Ramst 
 
 
Päevakord: 
 

1. Juhatuse koosolekute ajad 
 
Otsus: otsustati, et juhatuse koosolekud toimuvad: 

13. jaanuaril kell 15.00 
17. veebruaril kell 15.00 
17. märtsil kell 15.00 
14. aprillil kell 15.00 
19. mail kell 14.00 
16. juunil kell 15.00 

Samuti otsustati, et järgmine EJL Liidupäev toimub 19. mail kell 16.00. 
Pärnu Jahtklubile tehakse ettepanek Liidupäeva korraldamiseks 
Pärnus. 
 

2. Strateegia koosoleku planeerimine 
 
Otsus: otsustati, et juhatuse koosolekud EJL strateegia uuendamiseks 
toimuvad 13. jaanuaril kell 15.00 ja 16. jaanuaril kell 14.00 EJL 
büroos. 
Lisaks otsustati, et EJL liikmete seas tuleb nende arvamuse ja 
ettepanekute väljaselgitamise eesmärgil viia läbi strateegiat puudutav 
küsitlus. 
 

3. Juhatuse aseesimeeste valimine 
 
Jüri Käo tegi ettepaneku valida majanduse aseesimeheks Egon Mats. 
Ülejäänud juhatuse liikmed olid ühehäälselt selle ettepaneku poolt. 
Ott Kallas tegi ettepaneku asendada senine välissuhete aseesimehe 
koht koolituse või arenduse valdkonna aseesimehe omaga. 
 
Otsus: otsustati valida majanduse aseesimeheks Egon Mats. Teiste 
aseesimeeste nimetused kinnitatakse ning nad valitakse pärast EJL 
strateegia täpsustamist. 
 

4. Sümboolika arutelu 



 
Otsus: otsustati kiita heaks valminud EJL lihtmärgi disain. Teenete- ja 
aumärgi kujundus tellitakse professionaalse disaineri käest.  
Samuti otsustati, et tuleb taastada siiani EJL teenete- ja aumärgi 
saanute nimekiri ning võimalusel kaasajastada senine märkide 
kandmise statuut või koostada uus. 
Lisaks otsustati, et EJL dokumentatsioon tuleb lasta spetsialisti poolt 
ära arhiveerida. 
 

5. Sadamaseaduse ülevaade 
 
Toomas Tõniste tegi ülevaate uue sadamaseaduse eelnõu arutelust 
Riigikogus. Seadusemuudatused omavad tähtsust eeskätt 
väikesadamate koha pealt, kes uue seaduse jõustudes saavad oma 
akvatooriumi omanikuks. Praegu on väikesadamatel vaid 
hoonestusõigus. 
 
Otsus: otsustati, et EJL otseselt sadamaseaduse problemaatikaga 
tegelema ei hakka, küll aga toetatakse EJL liikmeks olevaid 
jahtklubisid konkreetsete ilmneda võivate probleemide korral.  
Samuti otsustati paluda jahtklubidel uue sadamaseaduse eelnõu kohta 
EJL-le oma arvamust avaldada. 
 

6. Muud küsimused 
 
1) 2008. aasta parimad sportlased 

 
Otsus: kinnitati EJL poolt EOK-le esitatav Eesti 2008. aasta 
parimate sportlaste järjestus. 
 

2) Eesti Purjelaualiidu ettepanek EJL-le 
 
Andrus Poksi tutvustas EPL poolt EJL-le esitatud ettepanekut. 
Peamine probleem seisneb EPL jaoks selles, et juriidilisest aspektist 
on EPL klubi, kuigi ise määratletakse ennast alaliiduna, oma 
klasside katusorganisatsioonina. Samuti ei leia teised 
purjelauaklassid (näiteks Formula, Slaalom, lainesõit, vabastiil jne) 
peale RS:X klassi EJL poolt piisavalt tunnustust. Ka Eesti 
meistritiitleid nimetatud klassides on siiani välja andnud EPL, kuigi 
klubi seda seaduse järgi teha ei saa. Võibolla peaks EPL antud 
olukorras olema hoopis otse EOK liige, mitte läbi EJL-i. Hetkel pole 
taotlus siiski EJL-st välja astuda, vaid saada kõigile purjelaua 
distsipliinidele riigipoolset tunnustust. Olukorra lahendamiseks on 
EPL vajadusel valmis välja tulema konkreetsete lahenduste ja 
ettepanekutega. 

 
Otsus: otsustati, et EPL poolt tõstatatud küsimused võetakse EJL 
strateegia arutamise päevakorda. 



 
3) EJL 2009. aasta kalender 

 
Ott Kallas tutvustas EJL 2009. aasta seinakalendri kavandit. 
 
Otsus: otsustati kiita EJL 2009. aasta kalendri kavand heaks ning 
kinnitada kalendri trükitiraažiks 200 eksemplari. 

 
 
 
lõpp: 16.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jüri Käo 
 
Eesti Jahtklubide Liidu president 


