
Eesti Kergejõustikuliidu sügisvolikogu 

Protokoll 

Koht ja aeg: 13. detsember 2019, kell 15:00-16:00, Hotell Ibis Tallinn Center 

konverentsikeskus, Juhkentali 28 

Osalesid: 36 liiget  

Kutsutud: EKJL sekretariaadi töötajad 

Juhataja: Jaak Vettik, juhatuse liige 

Häälte lugemiskomisjon: Toomas Berendsen, Lembit Talpsepp 

Protokollis: Merlyn Lipp 

Päevakord:  

1. Ülevaade Eesti Kergejõustikuliidu 2019.aasta tegevustest; 

2. Eesti Kergejõustikuliidu majandusseis 31.10.2019;  

3. EKJL 2020 eelarve prognoos; 

4. Juhatuse ettepanek põhikirja muutmiseks; 

5. Ülevaade Euroopa Kergejõustikuliidu konverentsist; 

6. Muud küsimused; 

Päevakorra kinnitamine: ühehäälselt kinnitatud 

1. Ülevaade Eesti Kergejõustikuliidu 2019.aasta tegevustest 

President Erich Teigamägi andis ülevaate 2019.aasta alaliidu peamistest tegevustest: 

Euroopa Kergejõustikuliidu aastakonverentsist 2019, lähetatud koondistest, 

tiitlivõistlustest ja toimunud rahvusvahelisest kuulitõuke konverentsist koostöös 

Global Throwinguga. Lisaks käsitles lühidalt Eesti spordis suures pildis toimuvat: 

Team Estonia, spordiseaduse muudatus, EOK uue juhtkonna valimised. 

Võeti teadmiseks.  

2. Eesti Kergejõustikuliidu majandusseis 31.10.2019 

Peasekretär Sirje Lippe andis ülevaate 2019.aasta eelarve täitmisest. Edukalt läks 

Euroopa Kergejõustikuliidu aastakonverents. Peasekretär andis ülevaate toimunud 

võistluste kuludest ja lähetustest ning Eesti-Soome-Rootsi mitmevõistluse 

korraldamisest (soomlased ja rootslased on kuupäeva osas jäigad ning hetkel 

ajaliselt see meile ei sobi, tulevatel aastatel proovitakse leida lahendus kuupäeva 

näol). 

Peasekretär andis lühikese ülevaate saavutusspordi eelarvest. 

Võeti teadmiseks. 



3. EKJL 2020 eelarve prognoos 

Peasekretär Sirje Lippe andis ülevaate 2020.aasta eelarvest. Kõik 

Kultuuriministeeriumi toetused liiguvad läbi EOK, seetõttu ka EOK toetusenumber on 

eelarves suurem. EOK rahastamise kolm olulist osa: kõige suurema osa 

moodustavad saavutusspordi toetused (A, B tase ja järelkasv ning treenerid), teine 

osa on noortespordi raha, mis jagatakse klubidele ja tegevustoetuseks. Doha MM 

medalite eest saadavad tulemuspunktid kajastuvad 2021. aasta tegevustoetuses. 

Kolmandaks osaks Team Estonia/muud toetused.  

Euroopa Kergejõustikuliidu aastakonverents 2020 toimub uuesti Tallinnas ning siis on 

kavas nii aastakonverents, kongress kui ka auhinnagala.  

Peasekretär andis volikogule teada stardimaksude kehtestamisest, mis tähendab 

ühekordset maksu võistluse kohta. Ühel EKJL pool korraldatud võistlusel (Eesti 

meistrivõistlused,  karikavõistlused, Rukkilillemängud) on stardimaks 5 eurot.  

Võeti teadmiseks. 

4. Juhatuse ettepanek põhikirja muutmiseks 

Peasekretär Sirje Lippe edastas juhatuse ettepaneku põhikirja muutmiseks, mis 

puudutab eelkõige põhikirja punkti 28 – „Volikogu kutsutakse Juhatuse poolt kokku 

vähemalt kaks korda aastas: märtsis-aprillis ja novembris-detsembris (kevad- ja 

sügisvolikogu)“. 

Kevadvolikogul tehakse rohkem otsuseid, sügisvolikogu on rohkem informatiivne 

koosolek. Selleks, et sügisvolikogu korraldamisest loobuda tuleb teha vastav 

muudatus ka põhikirjas. Sekretariaat koos juhatusega tuleb kevadvolikogusse uue ja 

kaasajastatud põhikirjaga.  

Võeti teadmiseks.  

5. Ülevaade Euroopa Kergejõustikuliidu konverentsist 

Peasekretär Sirje Lippe andis ülevaate 2019.aasta Euroopa Kergejõustikuliidu 

konverentsi ja auhinnagala eelarvest ja tegelikust tulemusest. 2020.aasta 

konverentsil on võimalus rohkem ka meie inimestel workshop’ides osaleda. Selliste 

rahvusvaheliste üritustega on võimalik alaliidule lisavahendeid teenida.  

Tänu Euroopa Kergejõustikuliidu aastakonverentsi kasumile oli võimalik välja maksta 

ka Eesti meistrivõistluste toetusi.  

Võeti teadmiseks.  

 

Koosoleku juhataja: Jaak Vettik 

Protokollija: Merlyn Lipp 


