
Eesti Kergejõustikuveteranide Assotsiatsiooni  

2021.aasta üldkoosoleku protokoll 

 

11.12.2021, 

Põltsamaa Kultuurikeskus. 

Koosoleku kestus 16:30-20:30. 

Koosoleku alguses teatavad Tiia Eeskivi ja Mari Piir, et kohal on 42 EKVA liiget, volitusi on 

esitatud 57, kokku koosolekul esindatud EKVA liikmeid 99, EKVA-s ole koosoleku läbiviimise 

hetkel 266 liiget, seega on üldkoosolek otsustusvõimeline. Koosolek kinnitas häälteenamusega 

EKVA 2021.a. üldkoosoleku päevakorra (vt.allpool). Üldkoosolek valis koosoleku juhatajaks 

asepresidendi Jürgen Lambi ettepanekul Lembit Talpsepa.  

Koosoleku päevakord, 

1. Presidendi aruanne 2020.ja 2021.aasta tegevusest, kokkuvõte 5 aasta tegevusest, suunad ja 

mõtted edaspidiseks. 

2. Lähtudes EKVA põhikirjast presidendi valimine. 

3.Uue juhatuse kinnitamine valitud presidendi ettepanekul (kui presidendivalimine õnnestus) 

4. Põhikirja muutmise arutamine ja muudatuste kinnitamine.  

5. 2020.a. ja  2021.a. parimate autasustamine. 

a. poolmaratoni ja 10 km maanteejooksu medalivõitjate autasustamine (T.Eeskivi) 

b. 2020. või 2021. aastal rekordi püstitanud sportlaste autasutamine (J.Lamp) 

c. vanuseklasside  ja alade parimate autasustamine (J.Lamp, L. Talpsepp, T.eeskivi) 

6. Õhtusöök ja muusika. Lõpp 22.00 

President Lembit Talpsepp alustas tegevusaruandega  EKVA tegevusest aastatel 2020 ja 2021 ja 

tutvustas plaane edaspidiseks (aruanne lisatud): 

 

Küsimused: 

K.Lepik: Loen tiitlivõistlusteks ka Baltimaade meistrivõistlusi ja Eesti meistrivõistlusi, EKVA loeb 

ainult EM ja MM tiitlivõistlusteks, L.Talpsepp vastus. Samati teeb EKJL ja spordiajakirjnikud, 

täpsem oleks seega rahvusvahelised tiitlivõistlused, kuid Baltimaade meistrivõistlusi 

rahvusvahelisteks tiitlivõistlusteks ei loeta, küll on need  rahvusvahelised võistlused. Kersti 

Lepik: Miks 60m ja 60mtj pole rekordid, vaid tipptulemused? L.Talpsepp: Meil on 

ettevalmistatud Eesti rekordistatuut ja need alade tippmargid  on loetavad siserekordideks.  

H.Pärn. Kas on välja töötatud abinõude plaan, selle juurutamine viisaastakute kaupa, kuidas 

tehakse reklaami uute liikmete kaasamiseks, mis on Tallinna SVK probleemiks, kuhu ei tule 

nooremaid liikmeid,  kuidas on plneeritud rahvusvaheliste suhete arendamine, mika oli vajalik 

üldkoosolkul kvoorumi kaotamine, see võib olla takistuseks organisatsiooni arengule,  miks 

kaotatakse ära revisjonikomisjon, kuidas meedias kajastatakse kergejõustikuveteranide 



tegevust. L.Talpsepp vastas: Uusi liikmeid lisandub seoses meie tegevustega, milleks on 

spordivõimaluste loomine ja motiveerimine (võistlused, edetabelid, rekordid, muu statistika, 

EKVA-sse astub kuni paarkümmend uut liiget igal aastal, kes on valdavalt noored. Välissuhteid 

oleme arendatud aastate jooksul (Soome, Läti, Leedu), Baltimaade meistrivõistlused on saanud 

igaaastaseks, Soomega oli heidete maavõistlus saamas traditsiooniks, Valgevene võistlusi 

korraldavad meil aktivistid ja kindlasti on see üks prioriteetidest. Ka EMA ja WMA on päris 

aktiivsed seniorsportlaste koondamisel. Meediakajastustega tegelesime väga intensiivselt 

suheldes paljude väljaannete juhtidega. Probleem oli, et kirjutatud artiklid said vähe klikke ja 

väljaannete huvi meie tegevuste vastu rauges. Ootame paremaid aegu. Revisjonikomisjon 

jätkab. 

I.Tagel nõudis resoluutselt, et põhikirja tuleb sisse viia MTÜ-de näidispõhikirja punkte. 

L.Talpsepp vastas, et juhatus ei ole lisapunktide sisseviimist arutanud, need ei ole 

kohustuslikud, vaid soovitavad, mitmeid punkte pole isegi vaja või see kitsendab tegevust.  

L.Talpsepp teatas, et põhikirjamuudatuste sisseviimine peab vastama eelmises põhikirjas 

kehtestatud korrale, mille üks punkt on varasem avalik tutvustamine. L.Talpsepp: I. Tageli 

muudatusettepanekuid pole eelnevalt  avalikult tutvustatud ja neid  seega hääletusele panna ei 

saa. Lisaks  palus L.Talpsepp hr. Tagelil silmas pidada, et sellega tegeleb juhatus, mitte 

ainuisikuliselt EKVA liige. L.Talpsepp lubas sellega tegeleda. I.Tagel esitas dokumendi, mis on 

lisatud (Lisa1). 

Majandusaruande kinnitamine: 98 poolt, 1 erapooletu. 

Küsimused:  

R.Kornet: Küsimus revisjonikomisjoni aruande puudumisest. L.Talpsepp vastas: Algselt oli kavas 

revisjonikomisjonist loobuda, sest MTÜ-de seadu seda ei nõua ja praegune juhatus on 

ülikompententne rahalistes küsimustes, kuid seda siiski ei tehta. Revisjonikomisjon palus 

teatavaid tingimusi oma tööks (ruumid jne), mida EKVAl kahjuks pakkuda pole. Tekkinud arutelu 

käigus tehti Tiia Eeskivile ülesandeks igakülgselt abistada revisjoni läbiviimisel peale 

majandusaasta aruande koostamist ja selle ajal. 

H.Pärn: Kas EKVAL on põhivara? Kas EKVAL on kassa? Kas on nimekiri väikevahenditest, kes 

nende kasutamist otsustab. Lembit Talpsepp vastab: Põhikirja järgi meil vara pole, 

standartpõhikirjas loetakse põhivaraks asjad maksumusega üle 4000 euro, meil on arvuti, 

printer ja heitevahendeid, mida kasutatakse oluliste võistluste läbiviimiseks, kui kohapeal need 

puuduvad, otsuse teeb juhatus ja juhatusekoosolekute vahelisel ajal president. Vahel oleme 

välja andnud kui klubi (Tallinna SVK) korraldab võistlusi, kuid heitevahendeid pole veel 

hankinud.  

2. Vastavalt põhikirjale pidid presidendikandidaadid olema esitatud ja nende programm 

esitatud vähemalt kuu aega enne üldkoosolekut. Ainuke reeglitekohaselt  esitstud 

presidendikandidaat  oligi Lembit Talpsepp. Lembit Talpsepp tutvustas enda 

kandideerimismotiive uueks presidendi tegevusajaks ja toimus valimine: 

Avalikul hääletamisel oli L.Talpsepa presidendiks valimise poolt  94 häält, seega on Lembit 

Talpsepp president uueks 4-aastaseks perioodiks EKVA presidendiks ja üheks juhatuse liikmeks. 



Vastu: 2 üldkoosolekust osavõtjat 

Erapooletuid: 2 üldkoosolekust osavõtjat 

Ei hääletanud: 1 üldkoosolekust osavõtja 

3. Uue juhatuse valimine: lisaks senistele eelmise juhatuses olnud liikmetele Aave Hommik, 

Aivar Hommik, Aavo Kergand, Tiia Eeskivi, Taavi Valdlo, Jürgen Lamp esitas  president ka 3 uut 

juhatuse liikmekandidaati: 1. Mari Piir 2. Andrus Mutli 3. Mati Märtson.  

Üldkoosolek kinnitas uue juhatuse ühehäälselt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud. Seega on 

uus juhatus 10-liikmeline volitustega 4 aastat.  

4. Põhikirjalised muudatused: 
 
a. punkti 6.7 tühistamine, mis lubab üldkoosolekul volitustega teiste liikmete eest hääletada. 

Hääletustulemused: poolt 99 liiget, vstuhääli ja erapooletuid ei olnud. Seega uuest põhikirjast 

jääb välja punkt 6.7. 

a. Üldkoosoleku kvoorumi vähendamine ehk põhikirja punkt 6.8 muutmine. Juhatuse ja 

avalikustatud ettepanek, et  üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle 1/10 EKVA 

liikmetest. Arutelu käigus esitatakse alternatiivne ettepanek, et üldkoosolek on 

otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle 1/5 EKVA liikmetest. Ettepanekud paneb koosoleku 

juhataja hääletusele esitamise järjekorras. Esimene ettepanek:  Üldkoosolek on 

otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle 1/10 EKVA liikmetest.  

Hääletustulemused: Poolt 77 häält, 22 vastu, erapooletuid ei olnud. Teine ettepanek: 

Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle 1/5  EKVA liikmetest. 

Hääletustulemused:  Poolt 22 hääletanut, vastu 77 häält. 

Sõna võtab I.TAgel ja loeb veelkord ette tema poolt esitatud ettepanekud põhikirja kohta ja 

palub need lisada üldkoosoleku protokollile. Koosolek võtab info teadmiseks.  

Enne uue lõppredaktsiooni hääletust teeb Ivar Raik ettepaneku sisse viia redaktsioonilised 

muudatused, punktis 6.1, lisada ”v.a. juhul kui üldkoosoleku läbiviimine on takistatud. 

Punktides 6.7 ja 6.9 teeb ta ettepaneku jätta välja sõnad ”esindaja”, sest volitusi enam pole 
võimalik kasutada. Punktis 7.3 arvab, et parem oleks sõnad ”kolme kaupa” asendada sõnadega 

”kolmekesi koos”. Punktis 7.3 jätta välja sõna ”telefaks”. Lisaks arvati, et uues põhikirjas võiks 

juhatuse koosoleku kokkukutsumisest etteteatamise tähtaeg olla 5 päeva.  

Seejärel paneb koosoleku juhataja L.Talpsepp põhikirja uue redaktsiooni koos 
eelpoolhääletatud muudatustega ja I.Raigi redaktsiooniliste muudatustega lõpphääletusele. 

Hääletamistulemused:  97 poolt, 2 erapooletut. Põhikirja uus redaktsioon on vastu võetud. 

President tegi ettepaneku söögipausiks 30 minutit. 

Peale pausi jätkati päevakorrapunktiga 5. 



5. 2020.a. ja  2021.a. parimate autasustamine. 

EKVA PARIMAD 2020 

• Parim naine -  SILVI-MAI  EERMA 
• Parim mees -  JÜRGEN LAMP 
• Parim heitja - ARVO NURM 
• Parim hüppaja - KARL LUMI 
• Parim jooksja – LILIAN ESTORN 
• Mitmekülgseim sportlane eriauhind – ANDRUS MUTLI 

  
Vanuseklasside parimad: 

M35 Karl Lumi N35 Anu Teesaar 
M40 Indrek Tobreluts N40 Klaarika Eksi 
M45 Jüri Järv N45 Sirli Tiik 
M50 Andrus Mutli N50 Heidi Siimumäe 
M55 Tarmo Mändla N55 Lea Vahter 
M60 Mati Märtson N60 Mare Külv 
M65 Jaak Turro N65 Lilian Estorn 
M70 Arvo Nurm N70 Helle Tasane 
M75 Jürgen Lamp N75 Aino Tuuling 
M80 Juhan Tennasilm N80 Silvi-Mai Eerma 
M85 Jaan Mättas N85 Asta Satsi 
 
 
2021 JUHATUSE POOLT VALITUD EESTI PARIMAD  (punktide alusel) 

  PARIM MEES  2021  JUHAN TENNASILM 

  PARIM NAINE 2021  KERSTI LEPIK 

  PARIM HEITJA   2021  HENN  PÄRN 

  PARIM JOOKSJA   2021  ÜLO  RANDARU  

  PARIM HÜPPAJA  2021 JÜRGEN  LAMP 

  MITMEKÜLGSEIM SPORTLANE   2021  ANDRUS MUTLI 

        

M35 Mikk Tapsepp N35 Kristi Kivisild 

M35 Airos Lain N35 Mari-Liis Valgeväli 

M40 Andrei Serõhh N40 Klaarika Eksi 

M45 Ott Alemaa N45 Aave Hommik 

M50 Andrus Mutli  N50 Mari Piir 

M55 Artur Saar N55 Kersti Lepik 

M60 Ülo Randaru N60 Juta Lemmik 



M65 Ivar Raig N65 Esmeralda Lille 

M70 Arvo Nurm N70 Alevtina Abel 

M75 Ilmar Tagel N75 Tiia Krutob 

M75 Jürgen Lamp N80 Silvi-Mai Eerma 

M75 Rein Kaljumäe N85 Leili Kaas 

M80 Juhan Tennasilm     

M85 Paavo Vara     

 
a. poolmaratoni ja 10 km maanteejooksu medalivõitjate autasustamine 
vastavalt nende võistluste protokollile. (T.Eeskivi) 
b. 2020. või 2021. aastal rekordi püstitanud sportlaste autasutamine 
(J.Lamp, T.Eeskivi) 
c. vanuseklasside  ja alade parimate autasustamine (J.Lamp, L. Talpsepp) 
 

Kell 20:30 tagasivalitud president tänas kõiki osalejaid ja kuulutas 
üldkoosoleku lõppenuks. 

 

Koosoleku juhataja Lembit Talpsepp 

Protokollija Tiia Eeskivi 

 

 

  



LISA  1. TEGEVUSARUANNE  

Tegevusaruanne 2020.a. ja 2021.a. koos vaatega  

kogu presidendi ametiajale (seni 9 aastat) 

Tere tulemast EKVA 2021.a. üldkoosolekule. Hetkeseisuga on EKVA-s 266 liiget, koosoleku 

otsuste kinnitamiseks on vajalik 67 häält. Hetkel on koosolekule registreeritud  üle 67 

mandaadi.  

Eesti Kergejõustikuveteranide Assotsiatsioon (EKVA) on Eesti Vabariigi esindusorganisatsioon 

Euroopa Seeniorkergejõustiklaste Assotsiatsioonis EMA (European 

Masters Athletics) ja Maailma Seeniorkergejõustiklaste Assotsiatsioonis WMA (World Masters 

Athletics). Eesti Kergejõustikuveteranide Assotsiatsioon on 1990.a. 

asutatud mittetulundusühing, mis korraldab üle 35-aastasste kergejõustiklaste sporditegevust 

Eestis ning organiseerib ja korraldab Eesti esindamist 

seeniorkergejõustiklaste tiitlivõistlustel ja rahvusvahelistel võistlustel.  

Eestisisesed tegevused: 1. Eesti meistrivõistluste korraldamine s.h. A. sisemeistrivõistlused B. 
Suvised meistrivõistlused C. Heidete mitmevõistlus D. Poolmaraton, E. 10 km maanteejooks.  

Eesti koondiste viimine M.-le ja EM-le, majutused, piletid, registreerimine, kinnitamine, Eesti 

esindamine  WMA ja EMA kongressidest. Baltimaade meistrivõistlustekorraldamine iga 3 aasta 

tagant, mv-st osavõtu korraldamine, 
Eesti kalenderplaani koostamine ja kinnitamine. 

Statistika pidamine (rekordid, edetabelid, kõigi aegade edetabelid, võistluste protokollid, 

juhendid, osavõtt MM-st ja EM-st).kodulehe haldamine.  

Parimate autasustamine, aastakoosoleku pidamine, plaanide ja aruannete kinnitamine 
Aastateatmiku koostamine statistilise materjaliga ja infoga (materjali koostamine, 

küljendamine, trükkimine). 

 

Aaastad 2020 ja 2021. Aastal 2020 saime peetud peamised võistlused . Eesti meistrivõistlused 
koos Baltimaade meistrivõistlustega, HMV meistrivõistlused. Takistatud oli treeningvõimalused, 

EKVA juhatus suhtles Kultuuriministeeriumiga ja Tallinna Linnavalitsusega, sealt meile luba ei 

antud, vaid paluti kokku lepiida EKJL-ga, neil oli mure vanainimeste tervise pärast ja luba me ei 

saanud.  
2021.aastal ei õnnestunud pidada sisemeistrivõistlusi, kuid teised võistlused toimusid. 

Pingutasime, et pidada Eesti meistrivõistlused Käärikul, kus puudusid kohtunikud, 

ajavõtusüsteemid, helitehnika ja osa vahendeid. Võistlus kujunes mõnevõrra kallimaks, koos 

medalitega ca 9900 eurot, kuid sai peetud. Välistiitlivõistlusi nendel kahel aastal ei toimunud, 

küll sai suve lõpus peetud Baltimaade meistrivõistlused, mis toimusid juba 8.korda. Väike grupp 

võttis osa Valgevene rahvusvahelistest võistlustest.  

 
Edasi toetustest.  

Meie tegevuse toetamiseks lisavahendite hankimine on olnud üheks prioriteediks koos meie 

ühiskondliku tunnustamise suurendmisega. Peaaegu iga-aastaselt olen teinud taotluse 

Kultuuriministeeriumile iga-aastase püsitoetuse saamiseks ja KM spordi asekantsleri vastus on 
olnud lakooniliselt negatiivne. Sama on suhtumine EKJL juhatuses, kus arvatakse, et seeniorid 

võiksid metsas jalutada, mitte tiitlivõistlustel Eesto spordimainet kujundada. Meie vastu on Rein 

Sokk, aga ka Matti Lilliallik, Urmo Raiend, Sirje Lippe. Probleem on, et siis jääb nende klubidele 

ja üritustele äkki vähem vahendeid. Toetavat häält on tulnud Gerd Kanterilt, Jaak Vettikult. EKJL 



president vaikib koosoleku, kuid püüab toetust saada mujalt ja edukalt. Oleme saanud tänu 

Erich Teigamägi sidemetele poliitikutega riigieelarvelist toetust eelmisel aastal 5000 eurot, 
käesoleval aastal kahel eesmärgil 8000 eurot ja ka tulevaks aastaks 5000 eurot olevat 

nimekirjas. 

Kutltuurkapitalile olen teinud kokku üle 60 taotluse, tavaliselt 2-3 tk kvartalis. Tegevustoetuste 

tulusus summaliselt on ehk 20%, arvult ehk isegi 40-50%. isikute toetamine on läinud viimasel 
ajal paremini – käesoleval aastal said 400 eurose toetuse Igor Põldma, Päivo Nõmmik ja 

kauaaegne EKVA võistluste peakohtunik Tiia Krutob. Kahjuks on summad väiksemad kui oleme 

palunud. 

 
Arvud.  

Toetused 2021 

Riigieelarvest – 8000 eurot 

Kultuurkapitalilt 500 eurot 
Persoonid Päivo -400 eurot 

                   Igor 400 eurot 

                   Tiia 400 eurot 

Kultuurkapitali ja omavalitsute toetused on rangelt sihtotstarbelised ja peavad sendipealt 
olema kulutatud või tagastatud, mis seab raske aruandluskohustuse. Seda kontrollib range 

ametnik, kes muretseb oma töökoha pärast ja kompromissi ei tunnista. Makse puhul nõutakse 

nii arvet kui ülekande koopiat, mis kohati läheb naeruväärseks. 2019.a. taotlesime N.Kuttile 

reisikulude toetust ja saima vast 300 eurot, mis kulus lennupileti osaliseks katteks, kuid 
aruandes pidime kajastama kõik Nora kulutused nagu kohalik transport, osavõtumaks, koos 

arvete, ülekannete jms. Hotelli eest makstes kasutas Nora sularaha ja ülekannet polnud. 

Aruanne venis ja venis.  Asja lahendamiseks pidime kauplema hotellilt välja raamatupidamise 

sisedokumendi raha laekumise kohta ja saime asja lahendatud.   
 

 

SISSETULEKUD  

LIIKMEMAKSUDEST ON SISSETULEKUD 1600-1800 EUROT AASTAS, sellest 800 läheb statistikule  

edetabeli tegemise eest, 250 EKJL-le liikmemaksuks, mille eest meie sportlased saavad auhinna 

EKJL poolt spordiaasta lõpetamisel ja ESL liikmemaks 50 eurot, nad vist on küll tõstmas. 

 
KULUD 2021.a. 

1. Eesti meistrivõistlused koos medalitega 9900.- 

2. Teatmikud 1200.- 

3. Üldkoosolek 1500.- (planeeritud) 
4. Autasud 1100.- + 400,- 

5. EKJL liikmemaks 250.- 

6. ESL liikmemaks 50.- 

 
Toetuste taotlused 2022 

1. Kultuurkapital  2500.-  

2. Rakvere linn  1000.- 

3. Riigieelarvest 5000.- 
 

PARIMATE VALIMISEST. 



Lisaks varasematele vanuseklasside parimate valimisele, alustasime parima heitja, jooksja ja 

hüppaja selgitamist ja autasustamist. Süsteem on ikka juhatuse liikmete subjektiivse otsusega ja 
juhatuse koosolekul kohapeal, kusjuures juhatuse liikmete mõjutamine ühe juhatuse liikme 

poolt ei ole lubatud väljaspool koosolekut. Tiitlivõistluste aastal on aluseks võidetud medalite 

tase 1. MM kuld jne. eelmisel aastal oli aluseks ESL soovil tulemuse lähedus maailmarekordile ja 

sellelaastal juhatuse otsusega punktisüsteem – Eesti meister 1 punkt, Baltimaade meister 1 
punkt ja Eesti rekord 2 punkti. Endisele presidendile see ei meeldinud, kuid EKVA-t juhib juhatus 

ja siis vaielda pole mõtet. Ise olen kaks korda jäänud tiitlist ilma – kord kaalus minu MM-tiitli 

üles Kalju Niidusaare arvatav maailmarekord, mis oli tegelikult maailmas 5.tulemus, teisel korral 

kui olin ainsana saanud Euroopa meistri tiitli jäi kellelgi see märkamata, samas oli tehtud 
kihutustööd teise kandidaadi kasuks,kes ka oli kahtlemata tubli spordimees. Parimate valimine 

ongi juhatuse ainus privileeg, muidu kaasneb ainult kulutusi juhatuse töös osalemisega. 

Tulevikus võib valida populaarsema sportlase, Miss EKVA ja mis tahes, mina ja usun ka, et teised 

juhatuse liikmed poleks selle vastu.  
 

 

Rahvusvahelisest tegevusest.  

Tiitlivõistlustel on kaks taset – võistkonna esindaja/delegaat ja tiim manager. 
Esindajana on reeglina president või asepresident, kes otsustab protesti andmise ja reeglite 

täitmise. Üldiselt olen käinud peaaegu kõikidel tiitlivõistlustel alates 2002 ja tunnen reegleid 

väga hästi. Siiski on olnud juhtumeid, kus minu asemel küsitakse kelleltki teiselt nõu või 

toimitakse omapäid ja sellest tulenevalt on esinenud ka mõningaid probleeme, siiski oluliselt 
vähem kui varasematel aastatel, kus kaunis tihti keegi ei leidnud võistluspaika üles, ei jõudnud 

call-ruumi jne.  

Rahvusvaheline juhtimine ei ole korruptsioonivaba ja on mingil määral kallutatud, eriti EMA-s, 

kus president on Kurt Kaschke, mis ilmnes nii Vene sportlaste osalemisel Pärnus 2017 kui sellel 
aastal, kui me olime valmis korraldama osa Euroopa meistrivõistlustest (heitealad) Käärikul. 

Baas oli reserveeritud ja olime korraldamiseks valmis, kuid Kaschke ei informeerinud meie 

soovist isegi EMA nõukogu. Mina erinevalt EKVA liikmetest Tagel ja Akkel, ei asunud nõukogu 

liikmeid mõjutama ja informeerima. Probleem oli, et Kascke oli sõlminud leppe Portugali 

sõbraga, kes pidi saama mingit tulu sellest üritusest. Portugali riik võistlust pidada ei lubanud. 

Ka oleks meil olnud raske maksta EMA-le raha soovitud koguses, mis on EMA peamine 

sissetulekuallikas.  
 

Varustuse hankimine.  

Selge, et kõik sportlased soovivad Eestit esindades kanda esindusdressi. EKJL meile dressi ei 

kindlusta. Küll oleme kokku leppinud NIKE esindajaga Jalajälg, et lisaks laohinnale müüakse 
meie poolt esitatud nimekirja alusel enne tiitlivõistlusi spordikaupu lisasoodustusega -40%. 

Juhatuse poolt tegeleb sellega Aave Hommik. Kokkuleppe sõlmisime mina, Aave ja Raivo 

Nõmmik. Jälle mitmedki ekvalased koordineeritud tegevust ei kannata ja püüavad ise uuesti läbi 

rääkida. Eks see segab meie tegevust, kuid saame hakkama. Praegu pole tiitlivõistlusi olnud ja 
ka nimekirja pole saanud teha.  

 

Tiitlivõistlustest osavõttu korraldamine. Reeglina oleme korraldanud grupiga reisimise mõlemal 

tiitlivõistlustele aastas. Viimasel kahel aastal tiitlivõistlusi pole olnud. Endale on meeldejäävad 
võistlusreisid Austraaliasse kui tagasiteel kõlastasime Singapuri, Sri LAnkat, Maldiivi saati ja 

Araabia Ühendemiraate Dubaid. Tõdi viimases peatuspaigas enam suurem osa linnapeale ei 



läinud, või Brasiilia reis Porto Allegrosse, kui tagasiteel külastasime Rio De Janeirot koos 

lühipuhkusega kuulsal Copacabama rannas. Sekeldustes meenub Izmiri reis kui hommikul kella 
5-ks tellitud buss ei jõudnud kohale, mõistagi öösel telefonid vaikivad ja kasutasime c 5-6 taksot 

lennukile jõudmiseks. Või teeneka sportlase terviseriket Brasiilias, mis õnnestus kiire 

tegutsemisega lahendada. Reiside korraldamise on teinud keerulisemaks võimalikult soodsa 

hinna saavutamine. Nooremad on asunud omapead reisima, kuid püüame ikka ka edaspidi kui 
olukord ükskord jälle laabum hakkab, vanematele grupiga reisimist võimaldada. 

 

Kui vaadata programmi, mille esitasin presidendiks kandideerides, siis selgus, et ega seal väga 

palju asju polnudki lubatud. Lubada 6 katset ESVL meistrivõistlustel tundub isegi arusaamatu, et 
kunagi ei lubatud ja võistlused olid muutumas formaalseks. 

Peamised ja kõige olulisemad muutused olid: 

1. Alustamine Eesti meistrivõistluste korraldamisega. 

2. Piirkondlike rahvusvaheliste võistluste sisseviimisega – need on Baltimaade 
meistrivõistlused, mis muutusid iga-aastaseks ja toimusid juba 8.korda sellel aastal. 

Samuti Eesti-Soome maavõistlus heidetes, mille soov tuli küll soomlstelt, kuid meie 

tegime ära (meie nõrga odaviske tõttu muidugi kaotasime, kuid mitte suurelt. 

3. Oluliselt suurendades sportlaste tunnustamist 
4. Teatmiku/aastaraamatu tegemine uuel tasemel, ehk värvilisena, fotodega ja 

sisukamana.  

 

Mis edasi. Hetkel mulle tundus, et EKVA-le oleks parem minu jätkamine presidendina. 
Argumendid on tuntus Tallinnas asuvate spordiorganisatsioonidega ja ülevaade kogu 

spordielust. Tegevuse laiendamiseks ja uute asjade väljamõtlemiseks ja teostamiseks teen 

presidendiks kinnitamise korral ettepaneku laiendada juhatust 3 uue liikmega. Ma ei tahtnud 

nimesid kodulehel avaldada, kuid tulin vastu Akkeli tungivale soovile, et ma seda teeksin. Uute 
asjadena pean silmas sõpruskohtumisi, treeningkogunemisi Eestis, näiteks Käärikul, 

välislaagreid Portugalis, Hispaanias või mujal. Peaaegu kindel on soov sisse viia Eesti mv 

mitmevõistlejatele. Minu soov on ainult sportliku konkurentsi hoidmine, mitte nii, et iga 

osavõtja saab medali. Kuid seegi on juhatuse või kui vaja ka üldkoosoleku otsustada. 

 

Lugupidamisega    Lembit Talpsepp 



LISA 2. I.TAGELI  KIRI KOOSOLEKULE 

 



LISA  3. PÕHIKIRJA UUS KOOSOLEKUL KINNITATUD  VERSIOON.  

Põhikiri 

EESTI KERGEJÕUSTIKUVETERANIDE ASSOTSIATSIOONI PÕHIKIRI 

1. Üldsätted 

    1.1.     Eesti Kergejõustikuveteranide Assotsiatsioon (edaspidi EKVA, mis on ametlikuks 
lühendiks) on avalikes huvides tegutsev heategevuslik mittetulundusühing, mis on loodud 
Eesti spordiveteranidest kergejõustikuhuviliste aktiivse tegutsemise korraldamiseks. EKVA 
tegevus on rajatud tema liikmete laialdasele initsiatiivile ning demokraatlikele 
põhimõtetele. 

    1.2.    EKVA juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, 
Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu põhikirjast ja määrustest ning käesolevast põhikirjast. 

    1.3.    EKVA on oma liikmetele kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik, kellel on 
pitsat ja finantsoperatsioonide iseseisva teostamise õigus. EKVA ei anna materiaalselt abi 
või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, juhtimis-ja kontrollorgani liikmele, 
temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis-kontrollorgani liikmele või 
nimetatud isiku otsejoones sugulasele. 

    1.4.    EKVA-l on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus. 

    1.5.    EKVA asukoht on Tallinn, Trummi tn.21-10. 

    1.6.    Ingliskeelses asjaajamises tõlgitakse EKVA nimi inglise keelde – Estonian Masters 
Athletics, lühendatult EstMA. 

    1.7.    EKVA on asutatud 1. detsembril 1990. aastal Eesti Kergejõustikuveteranide 
Ühendusena ja tema õigusjärglasena reorganiseeritud Eesti Kergejõustikuveteranide 
Assotsiatsiooniks 7. novembril 1992. aastal. 

2. EKVA tegevuse eesmärk ja põhiülesanded 
    
    2.1.    EKVA tegevuse eesmärgiks on kergejõustikuharrastajate ja kergejõustikuhuviliste 
spordiveteranide tegevuse ühendamine tervise, kehalise tubliduse ja spordimeisterlikkuse 
säilitamiseks ning parandamiseks. 

    2.2.    EKVA tegevuse põhiülesanneteks on: 
       2.2.1.Koostöös Eesti Kergejõustikuliiduga Eesti meistrivõistluste läbiviimine 
seeniorsportlastele  ja kohalike võistluste korraldamise organiseerimine 
       2.2.2.    veteranide kergejõustikuvõistluste kalenderplaani koostamine ja kinnitamine; 
        2.2.3.    jääb välja; 
        2.2.4.    kergejõustikualase rahvusvahelise sportliku suhtlemise reguleerimine, 
osalemine rahvusvaheliste kergejõustikuveteranide organisatsioonide töös ning välisriikide 
spordiveteranidega ühisvõistluste korraldamine; 
        2.2.5.    spordiveteranide kergejõustikuvõistkondade koostamine rahvusvahelisteks 
võistlusteks; 
        2.2.6.    veteranide kergejõustikualase info levitamine, trükiste koostamine ja 
väljaandmine, samuti rekordi- ja edetabelite pidamine, kinnitamine ning avaldamine. 

3. EKVA liikmed 



    3.1.    EKVA liikmeks võib olla iga Eestis alaliselt elav vähemalt 35-aastane naine või 
35-aastane mees, samuti samaealine välisriigis elav Eesti Vabariigi kodanikust naine või 
mees, tema perekonnaliige või järeltulija, kes tunnistab ja täidab käesolevat põhikirja. 

    3.2.    EKVA liikmeks vastuvõtmise otsustab EKVA juhatus taotleja poolt juhatusele 
esitatud kirjaliku sooviavalduse alusel. 

    3.3.    Kui juhatus keeldub taotlejat EKVA liikmeks vastu võtmast, on taotlejal õigus 
nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek. Juhatus on kohustatud selle 
taotluse esitama otsustamiseks esimesele üldkoosolekule peale taotluse saamist. 

    3.4.    EKVA liikmete nimistu on avalik ja pannakse tutvumiseks välja igal üldkoosolekul. 

    3.5.    EKVA liikmel on õigus EKVA-st välja astuda juhatusele esitatud  kirjaliku avalduse 
alusel. Liikme väljaastumise kinnitab juhatus oma otsusega. 

    3.6.    EKVA liikme võib juhatus oma otsusega EKVA-st välja arvata käesoleva põhikirja 
sätete täitmata jätmise, ebaväärika käitumise või muu EKVA-le olulist kahju tekitava 
tegevuse või tegevusetuse tõttu. 

    3.7.    Oma otsusest liikme väljaarvamise kohta ja selle põhjusest peab juhatus liikmele 
viivitamatult kirjalikult teatama. 

    3.8.    EKVA-st juhatuse otsuse alusel välja arvatud liikmel on õigus nõuda 
väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt. 

    3.9.    EKVA liikme lahkumise surma tõttu EKVA liikmeskonnast fikseerib juhatus oma 
koosoleku protokollis. 

 
4. EKVA liikme õigused 

    EKVA liikmel on õigus: 

    4.1.    valida ja olla valitud EKVA juhatusse ja muudesse organitesse vastavalt 
käesolevale põhikirjale; 

    4.2.    osa võtta EKVA poolt korraldatavatest võistlustest ja üritustest; 

    4.3.    kasutada EKVA sümboleid ja vara üldkoosoleku või juhatuse poolt määratud 
tingimustel ja korras; 

    4.4.    omada EKVA poolt koostatud põhikirja punktis 2.2.6 nimetatud infomaterjale ja 
trükiseid; 

    4.5.    esitada juhatusele ettepanekuid EKVA tegevuse arendamiseks ja arupärimisi 
tehtu kohta; 

    4.6.    tutvuda EKVA üldkoosolekute ja juhatuse koosolekute protokollidega. 

 
5. EKVA liikme kohustused 



    EKVA liige on kohustatud: 

    5.1.    tunnistama ja täitma käesolevat põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse 
otsuseid; 

    5.2.    aktiivselt osa võtma EKVA tegevusest ja edendama EKVA eesmärke vastavalt 
oma võimalustele; 

    5.3.    tasuma õigeaegselt liikmemaksu vastavalt juhatuse poolt tehtud otsustele või 
kehtestatud korrale; 

    5.4.    hoidma EKVA-le kuuluvat vara vastavalt võetud kohustustele; 

    5.5.    hüvitama EKVA-st väljaastumise või väljaarvamise korral viivitamatult oma 
rahalised või muud võlgnevused EKVA ees. 

6. EKVA üldkoosolek 

    6.1.    EKVA kõrgeimaks organiks on tema liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekud 
toimuvad mitte harvemini kui üks kord aastas, v.a.juhul kui koosoleku kokkukutsumine on 
takistatud. 

    6.2.    EKVA üldkoosoleku pädevuses on: 
        6.2.1.    põhikirja muutmine; 
        6.2.2.    eesmärgi muutmine; 
        6.2.3.    EKVA presidendi (juhatuse esimehe) valimine neljaks aastaks; 
        6.2.4.    EKVA revisjonikomisjoni valimine neljaks aastaks; 
        6.2.5.    EKVA juhatuse kinnitamine neljaks aastaks vastavalt EKVA presidendi 
ettepanekule; 
        6.2.6.    juhatuse aruande kinnitamine ja revisjonikomisjoni ärakuulamine; 
        6.2.7.    perspektiivplaanide kinnitamine järgmiseks tegevusperioodiks; 
        6.2.8.    liikmete vastuvõtmise või väljaarvamise üle otsustamine põhikirja punktides 
3.3 ja 3.8 nimetatud juhtudel; 
        6.2.9.    juhatuse reglemendi ja juhatuse liikmete pädevuse statuudi kinnitamine; 
        6.2.10.    EKVA auliikmete nimetamise ning liikmetele toetuste ja autasude 
määramise statuudi kinnitamine 
        6.2.11.    muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud 
teiste EKVA juhtorganite pädevusse. 

    6.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus: 
        6.3.1.    üldkoosoleku pädevuses olevate, punktis 6.2 nimetatud küsimuste üle 
otsustamiseks; 
        6.3.2.    kui EKVA huvid seda nõuavad; 
        6.3.3.    kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 EKVA 
liikmetest. 

    6.4.    Kui juhatus ei kutsu punktis 6.3.3. nimetatud asjaoludel üldkoosolekut kokku, 
võivad taotlejad ise üldkoosoleku kokku kutsuda samas korras juhatusega. 

   6.5. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 10 päeva enne 
üldkoosoleku toimumist, avaldades vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes või 
internetis EKVA veebilehel teate, kus näidatakse ära üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja 
päevakord. Üldkoosoleku päevakorda puutuvad olulised materjalid pannakse välja 
eelmainitud veebilehele. 



    6.6.    Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku 
kokkukutsumisel päevakorda võetud ja liikmetele teatavaks tehtud. 

    6.7.    Välja jäetud. 

    6.8. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle ühe kümnendiku  EKVA 
liikmetest. 

    6.9.    Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole 
koosolekul osalenud EKVA liikmetest. 

    6.10.    EKVA põhikirja muutmise, EKVA jagunemise, liitmise või tegevuse lõpetamise 
otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 2/3 koosolekust osavõtnud 
liikmetest, v.a EKVA tegevuse eesmärgi muutmise puhul. 

    6.11.    Põhikirjas ettenähtud EKVA tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 
9/10 liikmete nõusolek. Üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud 
kirjalikult. 

    6.12. Muudatustest põhikirjas teavitatakse EKVA liikmeid vähemalt 10 päeva enne 
üldkoosolekut, kus muudatused otsustamisele tulevad, pannes need välja punktis 6.5 
näidatud veebilehel. 

    6.13.    EKVA üldkoosoleku otsused võetakse üldjuhul vastu lahtisel hääletamisel. 

    6.14.    EKVA üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla 
koosoleku juhataja ja protokollija. 

7. EKVA juhatus 

    7.1.    EKVA üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib EKVA tegevust üldkoosoleku poolt 
kinnitatud vähemalt 5-liikmeline juhatus, mille koosseisus on president, asepresident, 
sekretär ja juhatuse liikmed. 

    7.2.    Juhatuse liikmed esindavad EKVA-t kõigis õigustoimingutes kolm juhatuse liiget 
koos, välja arvatud president, kes esindab EKVA-t ainuisikuliselt. 

    7.3.    Juhatuse koosolekud toimuvad üldjuhul vähemalt üks kord kvartalis. Koosoleku 
aeg,  koht ning päevakord teatatakse juhatuse liikmetele posti, e-posti, või telefoni teel 
vähemalt 5 päeva enne koosolekut. Juhatuse liige võib sekretärilt eelnevaks tutvumiseks 
nõuda päevakorda puutuvaid olulisi materjale. 

    7.4.    Juhatuse koosoleku kutsub kokku president või asepresident. 

    7.5.    Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse 
liikmetest, nende seas president või asepresident, kes juhatab koosolekut. 

    7.6.    Otsused võetakse juhatuse koosolekutel vastu üldjuhul lahtisel hääletamisel 
lihthäälteenamusega. 

    7.7.    Juhatus võib otsuse vastu võtta ilma koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt 
hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed. 



    7.8.    Juhatus koostab juhatuse reglemendi, mis sätestab juhatuse koosoleku 
ettevalmistuse ja selle kodukorra ning juhatuse liikmete pädevuse statuudi, mis sätestab 
juhatuse liikmete kohustused, õigused ja vastutuse ning esitab selle kinnitamiseks 
üldkoosolekule. 

    7.9.    Tööülesanded valitud juhatuse liikmete vahel jagatakse presidendi või teda 
asendava asepresidendi ettepanekul juhatuse otsusega. EKVA juhatuse poolt juhatuse 
liikmetele antud ülesannete täitmisel tehtud vajalikud kulutused tuleb juhatuse liikmetele 
võimaluse korral  juhatuse otsusega hüvitada. 

    7.10.    EKVA juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla 
koosoleku juhataja ja protokollija. 

 
8. EKVA juhatuse põhiülesanded 

    8.1.    EKVA juhatuse põhiülesanded on: 
        8.1.1.    EKVA üldkoosolekute ettevalmistamine, läbiviimine ja otsuste 
ellurakendamine; 
        8.1.2.    EKVA tegevuse kõigi jooksvate küsimuste lahendamine; 
        8.1.3.    võistlusjuhendite, kalendriaasta tegevus-, spordiürituste kalender-, 
finantsmajanduslike plaanide ja nende eelarvete kinnitamine ning ellurakendamine, 
täitmise käigu kontrollimine; 
        8.1.4.    EKVA liikmete vastuvõtmine, liikmeskonnast väljaarvamine ja liikmete üle 
arvestuse pidamine; 
        8.1.5.     otsuste tegemine liikmemaksude suuruse ja nende maksmise korra kohta; 
        8.1.6.    EKVA rahaliste vahendite ja varade käsutamine ning aruandluse 
korraldamine, hoiukontode haldamine; 
        8.1.7.    EKVA põhikirja sätete täitmise jälgimine, vajadusel põhikirja täiendamise ja 
muutmise ettepanekute väljatöötamine ning esitamine EKVA üldkoosolekule; 
        8.1.8.    EKVA välissuhete korraldamine ja koordineerimine; 
        8.1.9.    statuudi väljatöötamine EKVA auliikmete nimetamiseks, toetuste ja autasude 
määramiseks ning auliikmete nimetamine, toetuste ja autasude määramine statuudi 
alusel; 
        8.1.10.    EKVA esindamine spordi- ja teistes organisatsioonides ja asutustes; 
        8.1.11.    vajadusel alaliste või erikomisjonide moodustamine ning nende suuruse, 
koosseisu ja ülesannete määramine. 
        8.1.12.    aruandmine üldkoosolekule oma tegevusest 

    8.2.    EKVA president tegutseb põhikirja alusel ning esindab EKVA-t kõigis 
organisatsioonides, asutustes ja ettevõtetes, sõlmib vajadusel raamlepinguid ning annab 
välja volikirju. 

    8.3.    EKVA asepresident asendab presidenti tema äraolekul või volitusel ning abistab 
presidenti tema ametiga kaasnevate kohustuste täitmisel. 

    8.4.    EKVA sekretäri ülesanneteks on: 
        8.4.1.    koosolekute protokollimine; 
        8.4.2.    EKVA liikmete registri pidamine; 
        8.4.3.    EKVA liikmete ja juhatuse liikmete teavitamine eelseisvatest koosolekutest, 
nende läbiviimiseks oluliste materjalide levitamine; 
        8.4.4.    EKVA dokumentatsiooni korrashoidmine. 

9. EKVA vahendid ja vara 



    9.1. EKVA vahendid ja vara moodustavad: 
        9.1.1.    liikmemaksud 
        9.1.2.    juriidiliste ja füüsiliste isikute annetused ja toetused; 
        9.1.3.    riigi ja kohalike omavalitsuste eraldised ning toetused; 
        9.1.4.    sihtkapitalide ja asutuste eraldised ning toetused; 
        9.1.5.    kingitused, pärandid ning muud annetused, toetused ja kolmandate isikute 
poolt eraldatud vahendid. 
        9.1.6.    EKVA põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks korraldatud tasulistest 
spordiüritustest laekunud sissetulekud; 
        9.1.7.    sponsor- ja reklaamlepingute, loteriide, intresside ja muude laekumiste 
tulud; 
        9.1.8.    tegevuse kindlustamiseks vajalikud materjalid ja varad; 
        9.1.9.    muud sissetulekud, mis on laekunud kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega. 

    9.2.    EKVA vara ja vahendid kuuluvad EKVA-le. Neid kasutatakse ainult EKVA eesmärgi 
saavutamiseks. EKVA vara kajastub EKVA bilansis. 

    9.3.     EKVA-le üleantava vara võtab üleandmise- vastuvõtmise aktiga vastu EKVA 
juhatus. Aktis peavad olema toodud andmed vara üleandja ja vastuvõtja kohta, vara 
üleandmise aeg, vara koosseis ja väärtus, kinnisvara üleandmise korral lisaks loetletud 
andmetele ka andmed vara päraldiste, seisukorra, kasutamisviisi ja puuduste kohta ning 
vajadus märke tegemiseks kinnistusraamatus. 

    9.4.    Üleantava mitterahalise vara väärtuse hindamise korraldab juhatus ja teeb 
vajalikud toimingud vara üleminekuks EKVA omandisse. EKVA-le üleantavad rahalised 
vahendid kantakse EKVA arveldusarvele. 

    9.5.    EKVA majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril. 
    9.6.    EKVA peab vahendite ja varade üle raamatupidamisarvestust ja aruandlust 
vastavalt kehtivatele õigusaktidele. 
10. EKVA finantstegevuse kontrollimine 

    10.1.    EKVA finantstegevust kontrollib üldkoosoleku poolt valitud revisjonikomisjon. 

    10.2.    Revisjonikomisjon koosneb kolmest EKVA liikmest, kes samaaegselt ei või olla 
juhatuse liikmed. 

    10.3.    EKVA revisjonikomisjon kontrollib EKVA finantsmajanduslikku olukorda, samuti 
EKVA tegevust, dokumentatsiooni ja asjaajamist vähemalt üks kord aastas ning koostab 
revideerimise akti. 

    10.4.    Revisjonikomisjon annab oma tegevusest ja revideerimise tulemustest aru EKVA 
üldkoosolekule. 

11. EKVA ühinemine ja jagunemine ning tegevuse lõpetamine 

    11.1.    EKVA ühinemine ja jagunemine toimub EKVA liikmete üldkoosoleku otsusega 
Mittetulundusühingute seadusega kehtestatud korras. 

    11.2. EKVA tegevus lõpetatakse seadusega sätestatud juhtudel ja korras. 

11.3.    EKVA tegevuse võib lõpetada üldkoosoleku otsuse alusel, kui EKVA tegevuse 
lõpetamine oli lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina. 



 
    12. EKVA likvideerimine 

    12.1.    EKVA tegevuse lõpetamisel toimub selle likvideerimine Mittetulundusühingute 
seadusega sätestatud korras. Likvideerijateks on juhatuse liikmed. Sundlõpetamise korral 
määrab likvideerijad kohus. 

    12.2.    Likvideerijad lõpetavad EKVA tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara ja 
rahuldavad võlausaldajate nõuded. Nõuetest järelejäänud EKVA vara ja vahendid antakse 
üle avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute 
ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingule. 

    12.3.    EKVA tegevuse lõppemisel kustutatakse EKVA likvideerijate avalduse põhjal 
registrist.- välja jäetud 

    12.4.    Likvideerijad annavad EKVA dokumendid ja muud materjalid üle Eesti 
Kergejõustikuliidule.- välja jäetud 

13. EKVA põhikirja registreerimine 

    EKVA põhikiri registreeritakse Mittetulundusühingute seadusega kehtestatud korras. 

Muudatused ja täiendused Eesti Kergejõustikuveteranide Assotsiatsiooni põhikirja on 
tehtud ning muudetud ja täiendatud põhikiri on vastu võetud EKVA üldkoosolekul 
Põltsamaal 11.detsembril 2021.aastal. 

  

 


