
Eesti Orienteerumisliidu juhatuse koosoleku protokoll 
 

Juhatuse liikmed: Sixten Sild (SS), Karli Lambot (KL), Lauri Leppik (LL), Jonatan Karjus 

(JK), Rein Zaitsev (RZ), Taivo Timmusk (TT), Jüri Joonas (JJ), Sven Oras (SvO). 

 

Osalejad: EOLi tegevjuht Maret Vaher (MV), Mait Tõnisson (MT). 

Külalised: Jüri Pärnik(JP), Raul Kudre (RK). 

 

Kuupäev: 20.04.2020  

Aeg: 18:00-20.15 

Koht: Skype´i kaudu 

 

Nr. Teema Tegevus 

 

1. 

SO MM 2021 ettevalmistusest . Külalisena Jüri Pärnik ja 

Raul Kudre. 

*Meeskond on suures osas komplekteeritud. Bulletään 2  on 

peaaegu valmis. Eelarve kokkusaamiseks vaja veel taotlusi 

esitada ja sponsoritega rääkida. Korraldajad tegutsevad usus, 

et võistlus toimub plaanitult.   

 

 

MV valmistab ette EOLi ja 

OK Peko vahelise 

koostööleppe. 

2. Koosoleku päevakorra kinnitamine.  

3. Eelmise juhatuse koosoleku (23.03.2020) protokolli 

kinnitamine. 

 

4. EOL noortespordi 2021.aasta riikliku toetuse alused. 

*SvO tutvustas noortespordi riikliku toetuse jagamise 

aluseid ja praeguseid kitsaskohti selle arvutamisel.   

 

 

5. EOLi uue põhikirja projektist. 

*Põhikirja muudatusettepanekuid tutvustada kevadisel 

Üldkogul.  Hääletamine võiks toimuda pärast „teist 

lugemist“ sügisesel Üldkogul.   

MV „riputab“ LL saadetud 

kommenteeritud põhikirja 

projekti dokumendi üles ja 

juhatuse liikmetel teha 

nädala jooksul 

parandusettepanekud. 

KL töötab projektiga edasi ja 

kahe nädala jooksul esitab 

juhatusele.   

6. Kokkuvõte SO treener-esindaja konkursist. 

*Ühtegi kandideerimisavaldust tähtajaks ei laekunud.  

MV ja SO toimkond töötab 

võimalike kandidaatide 

leidmisega edasi ja annab 



 tulemustest teada 2 nädala 

jooksul.  

7. Kokkuvõte Vitipalu kaardi müügist. 

*Laekus 3 pakkumist. Kõrgeima pakkumise tegi XT Sport 

(790€). 

*Otsustati panna enampakkumisele ka teine EOLi 

omanduses olev Vitipalu kaardi joonis (2016 Kalle Kalm). 

 

*Vitipalu kaardi müügi enampakkumise ajal tulnud 

ettepanek kaardistamisõiguste kaitse/heast tavast suunatakse 

juhatuse otsusel arutamiseks kaarditoimkonda. 

Kaarditoimkond esitab 1 kuu 

jooksul ettepanekud 

kaardistamisõiguste kaitse ja 

hea tava kohta. 

8. EOLi kevadise Üldkogu kokkukutsumine ja esialgne 

päevakord. 

*MV tutvustas Üldkogu esialgset päevakava.  

 

 

 

Järgmisel koosolekul (18.05) 

kujundada juhatusel  

seisukoht, millises formaadis  

ja mis ajal toimub kevadine 

Üldkogu. 

LL pakub järgmiseks 

juhatuse koosolekuks välja 

Üldkogu kodukorra, kui 

peaks tekkima vajadus e-

koosoleku läbiviimiseks. 

SS valmistab ette Üldkogule 

esitamiseks astmelise 

kalenderplaanitasu 

ettepaneku arutlemiseks. 

9. Kultuurkapitali 2000€ toetuse jaotus klubidele ÜOP jaoks. 

*MT tutvustas Kultuurkapitali toetuse jagamise aluseid 

ajutiste püsiradade loomisel vahemikul 13.05-19.05.2020. 

 

MT koostab konkursi 

dokumendi ja saadab 

juhatusele kinnitamiseks ja 

välja kuulutamiseks. 

10. Infod, arutelud, muud teemad 

*EM2022 Eestis -  SK100 on lubanud 1.maiks anda teada 

omapoolse nägemuse korraldusprotsessi jätkumisest. KL  

tegi ettepaneku määrata EM20202 korraldustoimkonda 

EOLi poolse vaatlejana Meelis Mälberg. 

* SO EMV ärajäämisel EOLi toetuse osaline 

väljamaksmine.   

KL teeb kolme nädala 

jooksul ettepaneku Meelis 

Mälbergile osaleda EOLi 

poolse esindajana EM2022 

korralduskomitees, eeldusel 

et SK100 jätkab 

korraldajana ning 

korraldajaklubi on niisuguse 

ettepanekuga nõus. 



Otsustati toetada ärajäänud SO Eesti meistrivõistluse 

korraldajaid kuni poole EOLi korralduskutses ettenähtud 

toetuse summaga maastikul radade ettevalmistuseks tehtud 

kulude katmiseks.  

*Tulumaksutagastused - annetused EOLile (160€). 

*Järgmine koosolek 18.05.2020 

 

 

 

Koosoleku juhataja:        / Karli Lambot/ 

 

Koosoleku protokollija:       / Taivo Timmusk / 


