
Eesti Orienteerumisliidu juhatuse koosoleku protokoll 
 

Juhatuse liikmed: Karli Lambot (KL), Sixten Sild (SS), Rein Zaitsev (RZ), Taivo Timmusk (TT), Jüri Joonas 
(JJ), Sven Oras (SvO). Skype’i kaudu: Lauri Leppik (LL), Jonatan Karjus (JK) 

 
Osalejad: EOLi tegevjuht Maret Vaher (MV). Skype’i kaudu:Mait Tõnisson (MT) 
Külalised:Skype’i kaudu: Jüri Pärnik(JP), Raul Kudre (RK) 
Puudujad:  
 
Kuupäev: 08. juuni 2020  
Aeg: 18:00 - 21:05 
Koht: Mäo, Sämmi grilli seminariruum 

Nr. Teema Tegevus 

 
1. 

SO MM 2021 ettevalmistusest. Külalistena Jüri Pärnik ja Raul 
Kudre. 
*Kohtutud on kohaliku omavalitsuse juhtidega.  
*Kolmandatele osapooltele tekitatava kahju kindlustamiseks, TV 
ülekandeks ja ajavõtuks on laekunud esmased hinnapakkumised.  
*1. veebruar 2021 on tähtaeg IOFile teatamiseks võistluste 
plaanilisest toimumisest. 

MV täiendab lepingut EOLi 
partnerite reklaamivajadusega 
võistluskeskuses. 

2. 
EM 2022 lepingu mustand EOL-SK100. 

MV täpsustab SK100ga 
rahaliste kohustuste jaotumist 
SK100 ja EOLi vahel. 

3. Koosoleku päevakorra kinnitamine.  

4. Eelmise juhatuse koosoleku (18.05.2020) protokolli kinnitamine.  

5. SO treener-esindaja 2020-2021 kinnitamine. 

Hääletusel kinnitati juhatuse otsus nr 2299.  

 

6. EOL uuest põhikirja projektist.  KL täiendab põhikirja projekti 
nii, et see on valmis üldkogul 
klubidele esitlemiseks. 

7. EOL kevadise üldkogu kutse ja päevakord. 
Juhatuse otsus kinnitada kevadise üldkogu esialgne päevakava. 

MV saadab klubidele laiali 
hiljemalt neljapäeval, 
12.06.2020. 

8. EOLi 2020. a kohendatud eelarve esitamiseks üldkogule. 

Juhatuse otsus esitada 2020. aasta eelarve üldkogule 
arutamiseks ja kinnitamiseks. 

 

9. „Kaardiseiklus koolis 2018“ projektis osalejad 2020.a 

*Kokku laekus 13 taotlust. Kõik on reaalsed projektid ja 
liikumisharrastuste toimkond tegi ettepaneku kõiki toetada. 

 



10.  2021.-2022. võistluste taotluste seis. 

*Laekunud taotluste põhjal on seis parem kui eelmisel aastal. 
2021 on veel mõned võistlused korraldajata.  

MV suhtleb taotluse esitanud 
klubidega. 

 

11. Infod, arutelud, muud teemad 

*EOLi lastelaager Kohtla-Nõmmel 29.06 – 02.07 

*INSA-le taotlus Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad spordi- ja 
kultuuriüritused (Mait Tõnissson) 

*Riiete tarnija leping 2021-2024. EOLi kontor tegeleb hanke 
tingimuste väljatöötamisega.  

*EOK presidendi valimised. SS andis ülevaate valimistest. 

 

 

Koosoleku juhataja:        /Karli Lambot/ 
 

Koosoleku protokollija:        / Taivo Timmusk / 


