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EJL Juhatuse koosoleku protokoll nr. 21 

 

15.12.2022.a. kell 16:00  

Teams 

Jätkukoosolek 19.12.2022.a. 

kell 17:00 

Teams 

 

 

Kohal olevad liikmed: Kaido Kaljulaid, Jaago-Päärn Talpas, Ruslan Jakimov, Vahur Pindma, 

Erkki Leetsar 

Külalised: Dmitri Lepp 

 

Päevakord: 

 

1. Audentes spordikool (külaline Dmitri Lepp) 

2. EJU Kongressi kokkuvõte (Kaido Kaljulaid) 

3. Ümarlaud 

4. Koondise treener 

5. EOK toetus spordidirektor/peatreener 

6. Stipendiumid 2023 

7. EJL digiregistri ja litsentsisüsteemi arutelu 

8. Kommunikatsiooniteenuse arutelu 

9. Muud küsimused 

 

Päevakord: 

 

1. Audentes spordikool (külaline Dmitri Lepp) 

 

Dmitri Lepp teeb kokkuvõtte Audentese Spordikooli hetkeseisust. 

Audenteses õpib praegu judoerialal kokku 7 inimest (Andris Org, Andris Koppel, 

Peter Michael Clark, Robert Jakimov, Edward Jakimov, Sander Brõsov, Randy 

Nagel). Järgmiseks aastaks on hetkel teoreetiliselt vaba üks koht. Kui on väärikaid 

kandidaate, siis on võimalik saada ka lisakohti. Audentese Spordikooli peatreener 

Dmitri Lepp on koostanud nimekirja sportlastest, keda sooviks Audenteses 

õppimas näha (kandidaate on kokku hetkel 5) ning teeb ettepaneku Judoliidule 

saata sportlastele välja personaalsed kutsed.  

Kaido Kaljulaid: Eelmisel nädalal toimus Audenteses korraline treenerite aruande 

koosolek, kuhu lisaks alaliidu esindajale oli kutsutud ka Team Estonia esindaja 

EOK poolt ning nende poolt tuli sisend, et üldjuhul tuleb Audentese kooli 

kandidaatidele kutse kandideerida alaliidult. Uuele kandideerimisele veebruaris 
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saadame koostöös Audentese treeneriga potentsiaalsetele kandidaatidele kutsed 

alaliidu poolt. Treener suhtleb eelnevalt personaalselt nii kandidaatide kui ka 

nende treeneritega ning võimalusel ka lapsevanematega. Loodame, et kutse 

saanud judokatel õnnestub edukalt sooritada Audentese eksamid ning meil 

õnnestub järgmisel õppeaastal saada Audentesesse 3-5 uut judokat. 

Treeneriga lepiti kokku, et järgmisel ümarlaual veebruaris teeb ta ka kokkuvõtte 

tegevusest klubide esindajatele. 

 

Jaago-Päärn Talpas: kas need 7 kohta on kogu kooli peale? 

Dmitri Lepp: see on kogu kooli peale (7 judokat). Kohti jagatakse selle järgi, kui 

suur on konkurents või kui palju tahtjaid on. Meil on pigem olnud vähe. Mõned 

langesid välja õppeedukuse tõttu. Kui tuleb rohkem, kes suudavad eksamid ära 

sooritada ja tingimused täita, siis on reaalne võimalus kohti juurde saada. 

 

 

2. EJU Kongressi kokkuvõte (Kaido Kaljulaid) 

 

Otsustati lükata edasi, kuna tõenäoliselt ei jätku koosolekuks planeeritud ajast 

kõikide punktide põhjalikuks läbiarutamiseks. 

 

 

3. Ümarlaud 

Käesoleval aastal korraldasime esmakordselt Ümarlaua. Osalejad andsid 

toimumisele positiivse hinnangu ja avaldasid soovi, et sellised kokkusaamised 

võiksid saada traditsiooniliseks. Lähtuvalt eelnevast leppis juhatus kokku 

korraldada järgmine EJL Ümarlaud 4. veebruaril 2023.  

 

4. Koondise treener 

 

Kadettide koondise treener: Juhatus arutas treenerite kandidaate ja võttis arvesse 

klubide enamuse arvamust ning otsustas teha ettepaneku Egert Eharile võtta 

vastu kadettide koondise peatreeneri positsioon. Egert Ehariga räägiti tingimused 

läbi ja Egert Ehari võttis väljakutse vastu.  

 

Järelkasvukoondise treener: Juhatus arutas koondise treenerite kandidaate ja 

võttis arvesse klubide enamuse arvamust ning otsustas teha ettepaneku Glen 

Viksile võtta vastu järelkasvukoondise peatreeneri positsioon. Glen Viksiga räägiti 

tingimused läbi ja Glen Viks võttis väljakutse vastu. 

 

Koondise treeneri tööga seotud kulutuste ja hüvitiste fond on kuus kuni 500€: 

Poolt: 4 

Vastu: 1 

 

5. EOK toetus spordidirektor/peatreener 

Kaido tutvustab juhatusele visiooni, millise taotluse peaks EOK-le toetuse 

saamiseks esitama. Arutelu tulemusel jõuab juhatus otsusele esitada avaldus 
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Spordidirektori ametikoha loomiseks. Juhatus annab peasekretärile ülesande 

esialgse ametijuhendi loomiseks, mille juhatus hiljem kinnitab. 

 

6. Stipendiumid 2023 

 

Juhatus otsustas, et tuleb stipendiumite arutamise juurde tagasi siis, kui kõik 

toetusrahad järgmiseks aastaks on selgunud. 

 

7. EJL digiregistri ja litsentsisüsteemi arutelu 

 

EJL digiregister on valmis ja sellel nädalal toimub peasekretärile koolitus, et 

toetada kasutajaid võimalike küsimuste osas. Peagi tutvustatakse seda ka 

klubidele. Litsentsisumma otsustamisel arutati erinevate riikide judoliitude ning 

teiste Eesti alaliitude poolt kasutatavaid mudeleid ning summasid. 

Juhatus otsustas määrata litsentsisummaks 30€ aastas. 

poolt: 4 häält  

vastu: 2 häält 

 

Otsus: Aastast 2023 hakkab kehtima EJL digitaalne litsents, mida nõutakse 

Eesti MV-l ja EJL Karikasarjaetappidel. 2023. aastal on aastase litsentsi hinnaks 

30€. 

 

8. Kommunikatsiooniteenuse arutelu 

 

Juhatus arutas teenusepakkujate poolt tehtud tööd ja leidis, et tehtud tööd on 

loonud Judoliidu jaoks vajaliku süsteemse kommunikatsiooniprotsessi ning selle 

jätkamine ning arendus on hädavajalik. Kahjuks on järgmiseks aastaks vähenenud 

liidule eraldatavad vahendid, ning liit peab tegema valikud järgmise aasta 

prioriteetide osas. Seoses sellega otsustas juhatus korraldada ümber 

kommunikatsiooniprotsessi halduse ning kaasata sellesse haldusse rohkem 

treenereid ja klubisid ning teisi judokogukonna liikmeid. See tähendab ka seda, et 

selle aasta lõpu seisuga lõpetatakse lepingud praeguste teenusepakkujatega. 

 

9. Muud küsimused 

• EJL võlglased – EJL-l on käesoleva aastalõpu seisuga väga palju võlglasi. 

Juhatus otsustas, et edaspidi küsitakse klubidelt ettemaksu ning enne ühtegi 

registreerimist võistlusele/laagrisse vms ning rahalist ülekannet klubi või 

sportlase eest ei toimu, kui raha on laekunud EJL kontole. Klubisid/sportlaseid, 

kes on antud hetkel EJL ees võlglased ühelegi võistlusele/laagrisse ei 

registreerita enne, kui kõik võlgnevused on kustutatud. 

 

15.12.2022  18:15 koosoleku lõpp 

19.12.2022 19:01 koosoleku lõpp 

  

 


