
 

EKVA JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 07.03.2015   

Koht: Pubi Seiklusjutte Maalt ja Merelt, Tallinn, Tartu mnt.44 

Läbiviimise aeg 16:00-17:10 

Protokollija: Tija Eeskivi 

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

Krutob, Tiia Eeskivi, külalistena Kersti Lepik ja Helvi Eriksson 

EKVA juhatus kinnitas koosoleku päevakorra: 

1. Uute liikmete vastuvõtmine  

2. Uue teatmiku tutvustamine ja probleemidest. 

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

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

4. Informatsioon ESL ümberkujundamisest tulnud muutuste kohta. 

5. Informatsioon Eesti meistrivõistluste läbiviimisest kergejõustikus veteranidele.  

6. Info ettepaneku kohta 2016.a Eesti meistrivõistluste läbiviimisest koos seenioridega 

(täiskasvanutega). 

7. Info ESL kava kohta Spordimängude läbiviimisest (koondarvestuste lõpetamine, 

piirkondade organiseerimise osa vähendamisest, kergejõustikualade vähendamisest, 

uute alade lisandumisest). Otsuse vastuvõtmine selles küsimuses. 

8. Leili Kaasi ülevaade EKVA kroonika materjalidest 2012-2014. Ettepanekud uute 

kroonika tegijate kohta tulevikus. 

9. Info ESL kavast  lõpetada medalivõitjate meelespidamine aastalõpuüritusel koos 

ürituse toetamise lõpetamisega ja kava asendada see kullavõitjatele väikeste 

preemiate jagamisega. 

10. Info praeguse ESL parimate valimise süsteemi asendamise kava kohta ühe parima 

väljaselgitamisega. Otsuse vastuvõtmine.  

11.  Muud küsimused. 

 

EKVA president alustas päevakorrapunktide läbiarutamist: 

1. Uute liikmete vastuvõtmine: liikmeteks võeti ühehäälselt  Evi Vaino, Villu Kangro, 

Timo Nieländer, Aleksei Anikejev ja Vahur Paal, surma tõttu arvati liikmest välja Harri 

Reidma, Herbert Sepp ja Svjatoslav Liapunov.  

2. Uue teatmiku tutvustamine ja probleemidest - teatmik on välja antud ja osaliselt ka 

soovijatele välja jagatud. Raskusi oli sobivate fotode saamisega EKVA liikmetelt ja 

materjalide koostamine oli aeganõudev. Trükkimise hind tõusis kolmandiku võrra. 



 

3. Informatsioon EKVA presidendi tegevusest EKVA-le püsitoetuse saamiseks, käivad 

läbirääkimised EKJL-ga, ka ESL-ga ja Kultuuriministeeriumiga.  EOK-ga isikliku tutvuse 

puudumisel on raske firmadest rahalist toetust saada, Tallinna Sadamale küll taotlus 

esitati, kuid seda ei rahuldatud. Läbirääkimised EKJL-ga on väga vaevalised. Usume, et 

vähene toetus ei oleks  Eesti riigile suureks koormaks, kuid ametkonnad on väga  

vaenulikud uute organisatsioonide toetamisele.  

4. Informatsioon ESL ümberkujundamisest tulnud muutuste kohta. ESL lõpetab 

medalivõitjate autasustamise aasta lõpus ja asendab selle kullavõitjate 

premeerimisega, ESL parimate valimise süsteem muutub, valitakse üks inimene alalt 

EKVA otsustas, et oleme sellele vastu ja saadame EKVA poolt ikkagi kaks kandidaati, 

mehe ja naise.  

5. Eesti meistrivõistluste läbiviimisest kergejõustikus veteranidele, ESL presidendil on 

kava kanda kulud edaspidi EKVA arvele, kuigi ka ESL eelarves on kulu meistrivõistluste 

läbiviimiseks ette nähtud. Läbirääkimiste käigust selles küsimuses.  ESL soovib täpset 

aruannet kulude kohta ja püüab hinnata kulude otstarbekust kaasa arvatud 

kohtunike tasude vähendamist. Edaspidise diferentseeritud osavõtumaksu  projekt. 

6. On kava 2016.a Eesti meistrivõistluste läbiviimisest koos seenioridega 

(täiskasvanutega), kuid osa kohtunikke on selle vastu. EKJL on läbi rääkinud 

kohtunikega. EKVA läbirääkimistel vastuolnud kohtunikega on  siiski mõeldav 

korraldada võistlus seenioridele hommikul ja tavavõoistlus õhtul. Vaatamata 

kohtunike vastuseisule on siiski mõttega harjuma hakatud. P. Randaru arvates 

staadioni direktor ei pruugi lubada Kadrioru staadionit kasutada.   

7. ESL on  kava Spordimängudel koondarvestused lõpetada ja seeläbi piirkondade 

organiseerimise osa vähendada, vähendada kergejõustikualasid ja lisada uusi alasid. 

EKVA juhatuse otsus  negatiivne koondarvestuse kaotamise kergejõustikus. EKVA 

hääletas kompleksarvestuse poolt ja SVK-de rolli poolt. Edaspidise diferentseeritud 

osavõtumaksu  projekt. Läbirääkimiste käigust selles küsimuses.   

8. Leili Kaas andis ülevaate EKVA kroonika materjalidest 2012-2014. Uute kroonika 

tegijate kohta tulevikus  häid ettepanekuid ei leidunud ja nii esialgu jätkab Leili 

üksinda, kogudes vabariiklike ajalehteda artikleid EKVA liikmete kohta. Piirkondlike 

ajalehtede artiklite kroonikasse jõudmiseks on vajalik juhatuse liikmete abi. Kersti 

Lepik ja Lembit Talpsepp andsid teada  artiklitest kohalikes lehtedes. Otsustati 

aktiivselt kroonika täiendamisega tegeleda. 

9. L. Talpsepp informeeris ESL kavast lõpetada medalivõitjate meelespidamine 

aastalõpuüritusel koos ürituse toetamise lõpetamisega. Kava asendada see 

kullavõitjatele väikeste preemiate jagamisega. Info võeti teadmiseks ja leiti, et EKVA 

seisukoht pigem neutraalne.  

10. Praeguse ESL parimate valimise süsteemi asendamine ühe parima väljaselgitamisega. 

EKVA juhatus kinnitas ettepaneku EKVA süsteemi mitte muuta ja esitada ESL-le 



parima meessportlase ja parima naissportlase nimed, las spordiajakirjanikud valivad 

nende hulgast, kuid  EKVA jääb selle seisukoha juurde.  

11. Seoses EKVA juhatuse liikme ja EKVA auliikme Harri Reidma lahkumisega kinnitas 

juhatus otsuse viia matustele assotsiatsiooni poolt pärg ja erandkorras need kulud 

katta. Edaspidi jätkab juhatus 9-liikmelisena, muudatus on juba äriregistrisse sisse 

viidud ja EKVA 2014.a. aastaaruanne kinnitatud  üheksa allkirjaga. Äriregistris on 

muudatus, mille kohaselt  EKVA majandusaasta edaspidi langeb kokku 

kalendriaastaga. 

 

Koosoleku läbiviija L.Talpsepp tänas kõiki, soovis naistele ilusat saabuvat naistepäeva 

ja kuulutas koosoleku lõppenuks. 


