Eesti Paralümpiakomitee täiskogu 2020

Protokoll nr 10

28.09.2020
Algus kell 12:00
Lõpp kell 13:30
Koht: Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Endla 59 Tallinn

Koosolekut juhatas: EPK president Monika Haukanõmm
Protokollija: Keit Jaanimägi
Osalesid 5 liikme esindajad, sh 1 volitusega (Lisa 1 Osalejate nimekiri).

Koosoleku avab tervitussõnavõtuga Monika Haukanõmm. Koosoleku juhatajaks esitatakse Monika
Haukanõmm ja protokollijaks Keit Jaanimägi. Ettepanek kinnitati ühehäälselt.
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku valida häältelugeja. Kandidaadiks esitatakse Kaia Kollo. Ettepanek
kinnitati ühehäälselt.
Signe Falkenberg kannab ette, et käesoleval koosolekul on esindatud kõik 5 EPK liikmesorganisatsiooni,
millest üks on volitusega, mis tähendab, et koosolek on otsustusvõimeline.
Monika Haukanõmm tutvustab päevakorda, mis on osalejatele eelnevalt laiali saadetud.
Päevakord
1.
2.
3.
4.
5.

EPK presidendi kokkuvõte aastast 2019-2020
2019 majandusaasta aruanne
Audiitori kinnitamine 2020.-2022. aasta majandusaruandele
2020. ja 2021. aasta tegevuskavast ja eelarvest
EPK põhikirja arutelu ja kinnitamine

M. Haukanõmm teeb järgmiseks ettepaneku omavahel ära vahetada 4 ja 5 päevakorrapunkt ning
kinnitada päevakord alljärgnevalt:
Päevakord
1.
2.
3.
4.
5.

EPK presidendi kokkuvõte aastast 2019-2020
2019 majandusaasta aruanne
Audiitori kinnitamine 2020.-2022. aasta majandusaruandele
EPK põhikirja arutelu ja kinnitamine
2020. ja 2021. aasta tegevuskavast ja eelarvest

Hääletus:
POOLT: 5, VASTU: 0, ERAPOOLETUID: 0
Otsus: päevakord ühehäälselt kinnitatud.

PUNKT 1
EPK presidendi kokkuvõte aastast 2019-2020
Kuulati ära Monika Haukanõmm, kes teeb lühikese kokkuvõtte 2019. aastast ning ka juba 2020. aastal
toimunust (Vt Lisa 2 EPK 2019 majandusaasta aruanne).
Otsus: info võtta teadmiseks.

PUNKT 2
2019 majandusaasta aruanne
Sõna saab S. Falkenberg, kes teeb kokkuvõtte 2019 majandusaasta aruande finantsilisest poolest (Vt
Lisa 2 EPK 2019 majandusaasta aruanne).
M. Haukanõmm paneb kinnitamisele 2019 majandusaasta aruande.
Hääletus:
POOLT: 5, VASTU: 0, ERAPOOLETUID: 0
Otsus: EPK 2019 majandusaasta aruanne kinnitatud ühehäälselt.

PUNKT 3
Audiitori kinnitamine 2020.-2022. aastaks
S. Falkenberg tutvustab hinnapakkumisi, mis on saadud erinevatelt audiitorbüroodelt.
Esitatud küsimused ning tehtud ettepanekud:
U. Pollisinski: kas kõikide pakkujate osas on tehtud ka taustakontroll?
S. Falkenberg: jah, meie andmetel on tegemist usaldusväärsete büroodega, kellel on eelnev kogemus
mittetulundusühingutega töötamisel.
Ettepanek: M. Haukanõmm teeb ettepaneku otsustada Grow Audit OÜ kasuks.
M. Haukanõmm palub delegaatidel hääletada.
Hääletus:
POOLT: 5, VASTU: 0, ERAPOOLETUID: 0
Otsus: Grow Audit OÜ kinnitatud ühehäälselt järgmiseks 3 aastaks EPK audiitorteenuse pakkujaks.

PUNKT 4
EPK põhikirja arutelu ja kinnitamine
T. Sepp annab ülevaate EPK põhikirja muutmise protsessist ning toob välja mõned olulisemad punktid.
Esitatud küsimused ning tehtud ettepanekud:

U. Pollisinski: minu ettepanek oleks sportlaste esindaja eraldi valida.
T. Sepp: me ei ole seda teed läinud, sest see oleks protseduuriliselt keeruline, sest sellisel juhul peaks
sportlased ise oma esindaja esitama ning ka valima.
M. Haukanõmm esitleb punkti 5.2.2. punkti 2 osas tehtud muudatusettepanekut:
(2) on kantud spordiregistrisse ja põhitegevus on spordi ja liikumisharrastuse edendamine
Kuulati ära U. Pollisinski, kes selgitas tehtud ettepanekut: EPUL leiab, et EPK liikmed võiksid olla siiski
spordiga tegelevad organisatsioonid, mille tõttu sai tehtud ettepanek lisada juurde kaks nõuet: 1.
liikmeks soovija peab olema kantud spordiregistrisse ning 2. liikmeks soovija põhitegevuseks peab
olema sporditegevuse või liikumisharrastuse edendamine.
A. Õige: kuidas peaks olema põhitegevus fikseeritud? Ja mis peaks olema seal juures spordi osakaal?
U. Pollisinski: see osakaal peaks olema ikkagi üle poole.
M. Koel: seda on võimatu mõõta, aga spordiregistri nõudega olen nõus.
R. Vakra: eelmisel liikmete koosolekul sai sellest räägitud ja läbi käis ettepanek, et põhitegevuse osa
peaks jälgima EPK kontor. Minu arvamus on, et sellised asjad ei peaks olema põhikirjas, aga kui liikmed
peavad seda vajalikuks, siis las ta jääb. EIL arvab, et see ei ole mõistlik lahendus. Meie eesmärk peaks
olema kogu oma tegevuse ühe nn vihmavarju alla toomine ja kui meie liikmete seas on ka üks ühing,
kus sporditegevus moodustab nt 40%, siis see kaalub minu arvates üle selle, et ülejäänud 60% on mitte
spordiga seotud tegevus.
M. Haukanõmm: minu põhiline küsimus on, kas meie eesmärk on, et hakataks looma eraldi puuetega
inimeste spordiorganisatsioone erinevatesse Eesti nurkadesse? Kui me lükkame välja nt invaühinguid,
siis kitsendame oma potentsiaalsete sportlaste hulka. Või nt ka Vigastatud Võitlejate Ühing. Selle
kriteeriumi järgi ei saa nad meie liikmeks olla.
U. Pollisinski: kas eesmärk on, et liikmeskond on tegus või lihtsalt võimalikult suur? Sellest ka minu
ettepanek. Mina leian, et kõik soovijad ei peaks saama liikmeks astuda, sest on ka teisi võimalusi
osaleda EPK tegevustes läbi nt EIL-i või mõne muu organisatsiooni. Ta ei peaks selleks otse EPK liikmeks
astuma.
T. Sepp: mina leian, et kuna liikmete vastuvõtmine jääb edaspidi EPK juhatuse vastutuseks, siis see
võtab osa pingeid maha.
U. Pollisinski: sellisel juhul muudan oma ettepanekut ja palun võtta punkti 5.2.2. punkt 2 juures maha
sulgudes olev osa. Teiseks juurde lisada „ja on kantud spordiregistrisse“.
M. Joosing: kuidas tavaalaliidud saavad selle punkti järgi liikmed olla?
T. Kasemaa: jah, sellisel juhul peab 5.2.2. punkt 2 juurest maha võtma sõna „puudega“ .
M. Haukanõmm paneb hääletusele põhikirja punkti 3.2. järgneva sõnastusega:
EPK eesmärgiks on arendada Eesti puudega inimeste sporti ja liikumisharrastust koostöös Eesti
spordiorganisatsioonide võrgustikuga ning tagada puudega inimestele võimalus osaleda valdkonna
rahvusvahelistel võistlustel.
Hääletus:

POOLT: 5, VASTU: 0, ERAPOOLETUID: 0
Otsus: EPK põhikirja punkt 3.2. ühehäälselt vastu võetud pakutud sõnastusega.
M. Haukanõmm paneb hääletusele põhikirja punkti 5.2.2. järgneva sõnastusega:
5.2.2. EPK liikmeks astuda sooviv ühendus:
(1) tõestab oma tegelemist puudega inimeste spordi ja/või liikumisharrastusega ning selle
korraldamisega;
(2) on kantud spordiregistrisse ning selle põhikirjas sisaldub spordi ja/või liikumisharrastusega
tegelemine;
(3) on eelnevalt tegutsenud vähemalt 2 aastat ja on esitanud nõuetekohaselt kõik talle seaduses
ettenähtud aruanded, sealjuures viimase 2 aasta jooksul.
Hääletus:
POOLT: 5, VASTU: 0, ERAPOOLETUID: 0
Otsus: punkt 5.2.2. vastu võetud ühehäälselt pakutud sõnastusega.
S. Falkenberg: enne kui me selle punktiga lõpule jõuame, kordan veel selguse mõttes üle järgmised
tehnilised punktid:
1. Põhikirjas muutub täitevkomitee juhatuseks ning täiskogu üldkoosolekuks.
2. Sõna puuetega asendub sõnaga puudega.
M. Haukanõmm paneb järgmiseks hääletusele EPK põhikirja tervikuna koos hääletatud parandustega
(Vt lisa 3 EPK põhikiri).
Hääletus:
POOLT: 5, VASTU: 0, ERAPOOLETUID: 0
Otsus: EPK põhikiri vastu võetud ühehäälselt koos hääletatud parandustega.

PUNKT 5
2020. ja 2021. aasta tegevuskavast ja eelarvest
S. Falkenberg: eriolukord on meid täna pannud täiesti uudsesse olukorda, mille tõttu teen hetkel
ettepaneku kinnitada 27. märtsil EPK täitevkomitee poolt heaks kiidetud eelarve ning plaanid ning
juurde lisada klausel, et eriolukorrast tingituna viia planeeritud tegevuskavast ja eelarvest ellu mis
võimalik. Kogemus on näidanud, et plaanidesse tuleb pidevalt muudatusi ja meil ei ole võimalik iga
kord hakata uuesti eelarvet kinnitama.
Otsuse ettepanek: EPK täitevkomitee poolt 27. märtsil heaks kiidetud eelarve kinnitada.
Otsuse ettepanek: tulenevalt 2020. aastal valitsenud eriolukorrast viia planeeritud tegevuskavast ja
eelarvest ellu, mis võimalik.

Esitatud küsimused:
U. Pollisinski: kas see sõnastus võimaldab lisada võistlusi, mis enne tegevuskavas ei olnud?
S. Falkenberg: jah, see võimalus on meil alati olemas.

M. Haukanõmm palub koosolekul hääletada.
Hääletus:
POOLT: 5, VASTU: 0, ERAPOOLETUID: 0
Otsus: EPK täitevkomitee poolt 27. märtsil heaks kiidetud eelarve kinnitud ühehäälselt.
Otsus: ühehäälselt otsustatud tulenevalt 2020. aastal valitsenud eriolukorrast viia planeeritud
tegevuskavast ja eelarvest ellu, mis võimalik.
S. Falkenberg tutvustab järgmiseks 2021. aasta tegevuskava ja eelarve projekti.
Kuna jällegi on eriolukorrast tingituna plaanid mõnevõrra ebaselged, siis oleme
Kultuuriministeeriumiga leppinud kokku, et me esitame neile võistluste ning ürituste osas nii täpse info
kui meil see täna võimalik on. Võtame suures osas aluseks käesoleva aasta plaanid ning arvestame ka
sellega, et me valmistume kolmedeks olümpiamängudeks korraga. Hetkel teadaoleva info kohaselt on
meil lubatud selleks aastaks planeeritud raha edasi lükata järgmisesse aastasse (nt 2020. aastaks
planeeritud, kuid 2021. aastasse edasi lükatud võistlustel osalemiseks). Mis saab järelejäänud rahast,
seda ei tea me veel täna kindlalt öelda. Oma korrigeeritud taotluse peame esitama ministeeriumile
novembri teises pooles. Vaatame kõikide liitudega ühiselt järgmise aasta plaanid üle oktoobri lõpus.
Tehtud ettepanekud ning esitatud küsimused:
U. Pollisinski: minu ettepank oleks ühine varustus veel käesoleval aastal ära osta.

Otsus: info ja ettepanek võtta teadmiseks.

Lisa 1: Osalejate nimekiri
Lisa 2: EPK 2019 majandusaasta aruanne
Lisa 3: EPK põhikiri

Koosoleku juhataja:

Koosoleku protokollija:

Monika Haukanõmm

Keit Jaanimägi

