
EKVA JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

28.05.2015 

Koht: TTÜ Meresüsteemide  Instituut, Akadeemia tee 15a. 

Läbiviimise aeg 17:15-19:25 

Protokollija: Tiia Eeskivi 

Kohalviibijad: Taavi Valdlo, Maie Tamm, Jürgen Lamp, Lembit Talpsepp, Tiia 

Krutob, Tiia Eeskivi, Aivar Hommik, puudusid Leili Kaas ja irina Vilipson. 

 

EKVA juhatus kinnitas koosoleku päevakorra: 

1. Uute liikmete vastuvõtmine 

2. Informatsioon 2015.a. Eesti meistrivõistluste läbiviimisest kergejõustikus  

veteranidele.  Arutelu medalite valimise kohta. Täpsustused alade ja  

vanusegruppide kohta.  

3. Ettevalmistused Balti matsile sõiduks Valmierasse. 

Kingituse valmistamine korraldajatele.  

4. Informatsioon MM-le sõidu kohta Lyonis. 

5. Informatsioon EKVA presidendi tegevusest EKVA-le püsitoetuse saamiseks,  

läbirääkimised EKJL-ga, ESL-ga, Tallinna Sadamaga,  EOK-ga. 

6. Liikmemaksud ja muud tulud. 

7. 2016.a. tiitlivõistlused (Ancona EM ja Perthi MM).  

8. Informatsioon Kohila võistluse kohta. 

9. Kultuurkapitali sporditoetuste korrast veteranidele. Kellel on eelisõigus toetusele 

EKVA kaudu. 

10. Aastakoosoleku korraldamisest Põltsamaa lossis 12.detsembril 2015. Ettepanek 

muuta ülesehitust ja alustada kaetud laudade taga ja ettekanded õhtu käigus.  

Eelregistreerimise vajalikkus.  

11. Parimate valimise süsteemi ja parimate autasustamise korra arutelu 

12.  Muud küsimused. 

 

1. Ühehäälselt võeti liikmeteks Alla Kedrova, Osvald Mikkor, Margit Lõhmus ja Sander 

Tiks. 
2. Maie Tamm annab informatsioon 2015.a. Eesti meistrivõistluste läbiviimisest kergejõustikus  

veteranidele.  Arutelu medalite valimise kohta. Täpsustused alade ja vanusegruppide kohta- 

Võistlused toimuvad 16-17.07 Rakveres. Medalite soetusmaksumus 1.20 EUR, 

kleebismedalid. Alade nimesid otsustati peale mitte trükkida, nimedega on medalite 

käsitlemine ja trõukkimine raskendatud. Vanusegrupid otsustati avada kuni M, N 85+. Jürgen 

Lamp selle otsuse vastu. Osavõtutasu kõigile 8 eurot, EKVA tasub liikmete osalustasust 2 

eurot. Otsustati kavast välja arvata käimine. 

3. Ettevalmistused Balti matsile sõiduks Valmierasse. Kingituse valmistamine 

korraldajatele- Väljasõit 13.06 hommikul kell 7.15, otsustati, et kingituse teemaga tegeleb 

Taavi, uurides võimalusi Roist ja mujalt firmakingitusi pakkuvatelt firmadelt ja ka mujalt. 

Juhatuse liikmed saadavad ideid esmaspäevaks. Otsustati küsida Valmierasse sõitjatelt 

sõoidutasu 20 eurot, puudujääva osa kulu kannab EKVA. 

4. Informatsioon MM-le sõidu kohta Lyonis - EKVA grupiga sõitjatel (26 inimest, s.h.3 

saatjat) on väljalend 03.08 kell 6.05 varahommikul (kohal olla hiljemalt kell 5.00) ja tagasilend 17.08 

läbi Frankfurdi Lufthansaga.  
5. Informatsioon EKVA presidendi tegevusest EKVA-le püsitoetuse saamiseks, 

läbirääkimised EKJL-ga, ESL-ga, Tallinna Sadamaga,  EOK-ga. EKJL toetas veteranspordi 



organiseerimist  2000 euroga, Eesti Seeniorspordi ja Spordiveteranide Liit eraldas 

sihtotstarbeliselt 1650 eurot veteranide MV läbiviimiseks Rakveres, täpsemalt medalite 

ostuks. Tallinna Sadamaga läbirääkimised veel käivad (järgmine voor 31.05), EOK toetus 1000 

eurot MM-st ja WMA kongressist osavõtuks.  

6. Liikmemaksud ja muud tulud- liikmemaksu tasuvad põhiliselt need liikmed, kes 

välisvõistlustel osalevad ning eelmisel aastal ka need, kes soovisid soodsamalt eesti-sisestele 

võistlustele registreeruda. Tiia Eeskivi tegi ettepaneku iga aasta algul saata kõikidele 

liikmetele meeldetuletusmeil liikmemaksu tasumiseks. 

7. 2016.a. tiitlivõistlused (Ancona EM ja Perthi MM) -  otsustati asuda koguma 

informatsiooni võistlustelt osa võtta soovijatest. Otsustati, et EKVA korraldab grupiga 

sõitmise mõlemale võistlusele kui jätkub soovijaid. Tehti ettepanek J.Lambile korraldada 

grupiga sõitmine Anconasse ja eelistada Roomast lennukiga Anconasse sõitmist rongisõidu 

asemel. Perthi sõidu korraldamine panna L. Talpsepale. Hakata hotellikohti broneerima EM-

le. 

8. Informatsioon Kohila võistluse kohta- elektriaegja  kohtunikud olemas, 2 osavõtjat ka 

osalustasu maksnud. 

9. Sporditoetuste korrast veteranidele. Arutati kellel võiks olla  eelisõigus Kultuurkapitali 

sporditoetusele/stipendiumile summas 400 eurot aasta kohta  EKVA kaudu.  Toetuste 

taotlemine toimub alates 14.04.2015.a. EKVA kaudu. Otsustati  eelistada välisvõistlustel 

medalikohale tulnuid, teistel juhtudel arutada juhatuse liikmetega eelnevalt taotlemise 

motiveeritust. 

10.  Aastakoosoleku korraldamisest Põltsamaa lossis 12.detsembril 2015. Ettepanek 

muuta ülesehitust ja alustada kaetud laudade taga ja ettekanded õhtu käigus. Otsustati 

korraldada eelregistreerimine  - ruumi  on 100-le külalisele, seetõttu on eelregistreerimine 

vajalik, peolised  istuvad kohe laudadesse, alustuseks väike õhtusöök, siis kõned, 

autasustamine ja tants. Otsustati koguda osavõtutasuks 10 eurot, külalistelt  15 eurot.  

Jürgen Lamp tegi ettepaneku riietuse osas - naistel pikk kleit, meestel ülikond ja kikilips (Tiia 

Eeskivi!). Ettepanek võeti teadmiseks. 

10. Parimate valimise süsteemi ja parimate autasustamise korra arutelul lähtuti 

olukorrast,  kus ESL on loobunud kolme parema mees- ja naisveterani valimisest. Otsustati 

valida juhatuse poolt lisaks senistel eparematele kolm parimat mees ja kolm paremat 

naissportlast ja autasutada neid mälestusesemetega, kaasa arvatud esikoht. 

11. Muud küsimused- toetada Villu Põldma  võistluste läbiviimist, teha ettepanek 

vähendada heitjate seeriavõistluse võistluste arvu 2016.a., kuna ei jätku võistlejaid. 

  

Kell 19.25 koosoleku läbiviija L.Talpsepp tänas kõiki ja kuulutas koosoleku lõppenuks. 


