
EKVA juhatuse koosolek 

PROTOKOLL  nr 2014-1 

10.jaanuar  2014 

Koht: Tallinn, TTÜ infotehnoloogia majas Akadeemia tee 15A 

Aeg: 17:03-18:33 

Juhatas: Lembit Talpsepp 

Osalejad: Lembit Talpsepp, Jürgen Lamp, Tiia Eeskivi, Harri Reidma, Taavi Valdlo, Maie Tamm ja Leili 

Kaas. Puudusid Irina Vilipson, Tiia Krutob ja  Aivar Hommik. 

Protokollija Tiia Eeskivi. 

 

Lembit Talpsepp tutvustas koosoleku päevakorda: 

    1. Uue liikme vastuvõtmine; 

    2. Teatmiku sisu arutamine; 

    3. Teatmiku levitamise arutamine; 

    4. 2014.a.võistlused; 

    5. Liikmemaksude laekumine ja kogumine. 

    6. Muud küsimused 

     

Juhataja Lembit Talpsepp alustas päevakorrapunktide läbiarutamist: 

1. Uue liikme vastuvõtmine: ühehäälselt vastu võetud EKVA liikmeks Rain Ridalaan 

2. 2014.a. teatmiku sisu arutelu: võimalus lisada teatmikku värvipildid, arutelu, missuguseid valida. 

Otsustati valida Porto Alegre ühispilt ja Jekabpilsi ühispilt ning vaadata üle Kersti Lepiku poolt 

Põltsamaa üldkoosolekul tehtud parimate ühispildid, mida võiks kasutada. Sisukord: kasutada samu 

alajaotusi, lisada algusesse EKVA juhatuse liikmete andmed ja kontaktid, seejärel eelmise aasta 

parimad sportlased, rahvusvahelised võistlused ja EKVA liikmete tulemused nendel ning kokkuvõte 

läbi aegade parimatest tulemustest. 

3. Teatmiku levitamine: otsustati kiiresti tegutsema asuda, et 16.02 ESVL võistlustel Võrus oleks 

võimalik seda juba müüa/jagada. Otsustati tellida 150 eksemplari. Otsustati müüa hinnaga 4 eurot. 

4. 2014.a. võistluste arutamine - 
L.Talpsepp andis teada probleemidest seoses ESVL  talviste MV koraaldamisega Võrus. Samal päeval 

toimud ESVL  koosolekul palunud härra Kolga L.Talpsepal võistluste korraldamine (juhendi 

koostamine, korraldus Võrus) üle võtta. Kerkis ka küsimus, kas sel juhul ei võiks EKVA liikmete 

osavõtutasu olla soodsam. Hr Talpsepp uurib juhendi olemasolu kohta hr Sepalt ja orralduskomiteelt 

Võrus ja juhul, kui seda veel pole, tegeleb selle koostamisega Jürgen Lamp. Arutati ka teemal, 

milliseid koefitsente võistlustel kasutada.  Otsus väljatöötamisel. 

 

5. Liikmemaksude laekumine ja kogumine- laekmine hoogustub pärast meeldetuletuste saatmist ja 

enne suuremaid võistlusi. 

 



6. Muud küsimused- ESVL  koosolekul otsustati lubada ka hooga kaugushüpet kuni 70-aastastele  

meestele  ja  kuni 65-aastastele naistele. Alates 65-eluaastast naistele ja alates 70-eluaastast  

meestele jääb ka  edaspidi hoota kaugus.  

Koosolekul teavitati ka kohalolijaid sellest, et EKVA on Kultuurkapitalile teinud 4 toetuse taotlust, mis 

kõik on saanud eitava vastuse. Laekunud info kohaselt eeldatakse ESVL-poolset  tsentraalset  
lähenemist ja alaorganisatsioonide taotlusi ei rahuldata. 

 

Lembit Talpsepp tänas kokkutulnuid ja kuulutas koosoleku lõppenuks. 

Lembit Talpsepp     Tiia Eeskivi 

Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija 

 


