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EVL juhatuse koosolek 10.01.2018 

Koosoleku koht ja aeg: EVL kontor (Laki 14a, Tallinn), 16:00-20:30 

 

Koosolekul osalesid järgmised juhatuse liikmed: Margus Hanson, Indrek Madar, Ian Nelis, 

Innar Mäesalu ja Jevgeni Karavajev; peasekretär Olga Truuse, tehniline sekretär Jüri Salm. 

Koosolekut juhatas Margus Hanson ja koosolekut protokollis Olga Truuse. 

 

Päevakord: 

1. EOK rahade kasutamise ja arvestuse pidamise põhimõtted 

2. Päevarahade suurus ja maksmise põhimõtted     

3. 2018. aasta eelarve kinnitamine 

4. Aasta parimate autasustamine 

5. Sõle spordisaalide kasutamisest 

6.  Uue vehklemisosakonna avamisest Kose vallas 

7. Muud küsimused/teemad 

7.1. Treenerite töörühm 

7.2. Kohtunike lähetamisest kadettide ja juunioride etappidele alaliidu eelarvest 

      7.3. Reisbüroo – võimalik koostöö  

7.4. EV100 Eesti Meistrivõistlused Haapsalus 13.01.2018 

 

Päevakorra teemad 

 

1. EOK rahade kasutamise ja arvestuse pidamise põhimõtted 

Koondiste peatreenerid esitasid juhatusele hooaja ettevalmistuskavad, näidates treeninglaagrite 

ja sõitude maksumused (sh EOK ettevalmistusrahade kasutamine), kaasatud treenerid ja abipersonali 

iga laagri ja võistluse kohta eraldi. Eelarve ja ettevalmistusplaanid kiideti heaks..  
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Juhatuse otsus:  

 naiskonna kalenderplaanist võtta välja satelliitturniirid. Koondise liikmetel ja 

kandidaatidel on võimalus osaleda satelliitturniiridel oma individuaaleelarve 

vahenditest.  

 naiskoondise eelarvest eraldada A-kategooria sportlastele seitse tuhat eurot ja C-

kategooria sportlastele viissada eurot individuaalseks ettevalmistuskuludeks; 

 naiskonna A ja C kategooria summadest eraldatakse kokkulepitud  20% naiskonna 

üldiste kulude katteks.  

 alates 01.01.2018 peasekretäri kohustuseks on jälgida eelarve täitmist individuaalsel 

tasemel (treenerid, koondise liikmed ja koondise kandidaadid) ja kord kuus tutvustada 

hetkeseisu nii osapooltele kui ka juhatusele; 

 kinnitada meeste koondise hooajaplaan ja eelarve. Meeste eelarvest eraldada koondise 

liikmetele üks tuhat ja viissada eurot individuaalseks ettevalmistuskuludeks. 

 võistkondlikult saavutatud tulemuse eest sportlasele eraldatud A, B, C või D 

kategooria ettevalmistuse raha akumuleeritakse kuni kolmeks kuuks juhul, kui 

sportlane ei saa osaleda  võistlustel haiguse või muu põhjuse pärast. Otsus jõustub 

alates 01.02.2018. 

Põhjendus: Kuna individuaalselt teenitud tulemuse puhul ei ole niiöelda järeltulijat 

kellele raha anda, aga naiskonna/meeskonna puhul asendatakse eemalolev sportlane 

järgmisega. 

 

2. Päevarahade suurus ja maksmise põhimõtted 

Juhatus arutas päevaraha maksmise tingimusi ja nende ulatust ja otsustas alates 01.01.2018 

määrata päevarahade maksimaalseks suuruseks: 

 toitlustuseta lähetuse korral maksimaalselt nelikümmend eurot päevas (40€) : 

 toitlustusega lähetuse korral maksimaalselt viisteist eurot päevas (15€). 

 

3. 2018. aasta eelarve kinnitamine 
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EVL peasekretär Olga Truuse ja tehniline sekretär Jüri Salm esitasid EVL 2018.a. eelarve tulud-

kulud. Planeeritud tulud on eelarves 926 068 € ja kulud 910 725 €. 

Koosolekul analüüsiti ja korrigeeriti eelarve  vastavalt juhatuse liikmete tähelepanekutele.  

Juhatuse otsus: heaks kiita 2018.a. eelarve. Peasekretäril  jälgida jooksvalt selle täitmist iga 

kuluartikli lõikes ja kõrvalekalletest koheselt teavitada juhatust. Eesti Vehklemisliidu 2018. 

aasta eelarve mahus tulud 926 068 eurot ja kulud 910 725 eurot esitada üldkoosolekule 

kinnitamiseks.. 

 

4. Aasta parimate autasustamine 

Aasta parimate autasustamine toimub 31.01.2018 Tallinnas. Täpne  ürituse toimumise koht 

selgub hiljemalt 15.01.2018. Tänavuste parimate sportlaste ja treenerite valimine on alanud 

22.12.2017. Hääletamise tähtaeg: 21.01.2018. 

 

5. Sõle spordisaalide kasutamisest 

Sportlased avaldasid soovi vehklemistreeningutele lisaks kasutada ka teisi Sõle spordikeskuse 

poolt pakutavaid teenuseid: ujula, jõusaal jne. Olga Truuse suhtleb keskuse juhatajaga, 

Toomas Ristlaaniga, eesmärgil saada alaliidu sportlastele lepingulist pakkumist (soodsamaid 

tingimusi). 

 

6.  Uue vehklemisosakonna avamisest Kose vallas 

Jevgeni Karavajev tutvustas juhatusele oma uut vehklemisosakonda, mis asub Oru põhikooli 

saalis. Juhatuse liikmed kiitsid alustatud tegevused heaks, tänasid Karavajevit vehklemise 

populariseerimise eest ja soovisid talle jõudu edaspidiseks. 

 

7. Muud küsimused 

7.1. Treenerite töörühm 

Treenerite töörühmas olevate peatreenerite (Kaaberma, Loit) poolt esitatud ettepanek: 

korraldada uued valimised, kus igal klubil oleks võimalus esitada üks kandidaat. 

http://www.vehklemisliit.ee/
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Juhatus otsustab konkursi väljakuulutamise vajaduse järgmisel juhatuse koosolekul. 

Peasekretäril kutsuda kokku treenerite töörühma hetkel kinnitatud koosseisus enne järgmist 

juhatuse koosolekut. 

 

7.2. Kohtunike lähetamisest kadettide ja juunioride etappidele alaliidu eelarvest 

Juhatuse otsus: alates 01.02.2018 alaliit kompenseerib kohtunike lähetamisega seotud kulusid 

ainult edetabeli kaheksale esimesele sportlasele. 

 

7.3. Reisbüroo – võimalik koostöö  

Alaliit kaalub koostööd reisibürooga Estravel  - Innar Mäesalu uurib võimalusi. 

 

Koosolekult lahkus Innar Mäesalu 

 

7.4. EV100 Eesti Meistrivõistlused Haapsalus 13.01.2018 

Sportland liitub alaliidu sponsoritega ja paneb välja rahalised auhinnad medalivõitjatele. 

Võistluse ettevalmistamisega ja korraldamisega tegelevad alaliit ja EOK. Võistlust viivad läbi: 

peasekretär Olga Truuse ja peakohtunik Dmitri Valiulin. 

 

. 

 

Margus Hanson                                                                  Olga Truuse 

Koosoleku juhataja                                                             Protokollija 

http://www.vehklemisliit.ee/

