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EJL Juhatuse koosoleku nr. 2 protokoll 
 
 

 
 
 

03.02.2023, kell 16:00 
Teams 

 
 
Kohal olevad liikmed: Jaago-Päärn Talpas, Ruslan Jakimov, Erkki Leetsaar, Kaido 
Kaljulaid, Vahur Pindma (liitus kell 17:30), Juhan Mettis, Elis Põhjala 
Puudu: Sven Pertens 
 
 

Päevakord: 
 

1. Koondislaste kindlustus 

2. Sportlaste leping 

3. Parimate autasustamine 

4. Kumo Judo MTÜ - arved/tasumata arved 

5. Ümarlaud 

6. Järelkasvukoondis/juunioride koondis 

7. Stipendiumid 

8. Muud küsimused 
 
 

1. Koondislaste kindlustus 

 

Juhatus arutas koondislaste reisikindlustuse küsimust aastaks 2023 ja 

otsustas, et kõikidele eelarvelistele sportlastele tehakse reisikindlustus ning 

vahendid võetakse sportlaste isiklikust eelarvest (v.a sportlased, kes on end 

juba ise kindlustanud). Kadettide koondise kindlustamise osas võtab 

peasekretär pakkumise kindlustusfirmast ning seejärel otsustatakse, kas 

tehakse aastane reisikindlustus või võistluspõhine. Kulu läheb kadettide 

üldeelarvesse. 

 

Kõik kohal olevad juhatuse liikmed on nõus 
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2. Sportlaste leping 

 

EJL on koostanud lepingu, mida hakatakse edaspidi sõlmima kõikide 

sportlastega, kes saavad EJL vahendusel/käest sihtotstarbelist või muud 

laadi toetust. Juhatus kinnitas lepingu ja Spordidirektor edastab need 

sportlastele allkirjastamiseks. 

 

Kõik kohal olevad juhatuse liikmed on nõus 

 

 

3. Parimate autasustamine 

 

Vastavalt TRN ettepanekule kinnitas juhatus osaliselt 2022. aasta parimad.  

 

Noored:  

Jakob Vares, treener Priit Berg 

Emma Melis Aktas, treener Egert Ehari 

 

Juuniorid:  

Karl Tani Priilinn Türk, treener Glen Viks 

Darja Mihhailova, treener Dmitri Lepp 

 

Täiskasvanud: 

Pole veel ettepanekut 

 

Eriauhinnad: 

Elva Altia tüdrukute judo päev 

Võistluste ülekanded (SK Byakko) 

 

Kõik kohal olevad liikmed on nõus 

 

 

4. Kumo Judo MTÜ – arved/tasumata arved 

 

Juhatus arutas Kumo Judo MTÜ poolt esitatud arveid ning otsustas, et arve 

nr 30120231 ja nr 21220221 kuuluvad EJL poolt tasumisele. 

Sportlase arved lähevad sportlase isiklikust EJL eelarvest ja treeneri kulu 

läheb treeneri nimelisest eelarvest. Teisi saadetud arveid EJL ei aktsepteeri, 

sest nende tasumiseks puudub eelnev kokkulepe. Kumo Judo MTÜl on ikka 

maksmata kokkulepitud kohustused EJL ees, mis hoiavad kinni ka teiste 

klubide sportlaste eelarvet. 

 

Kõik kohal olevad juhatuse liikmed on nõus v.a Vahur Pindma, kes ei 

hääleta. 
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5. Ümarlaud 

 

Juhatus otsustas, et järgmine EJL ümarlaud toimub 4. märtsil Tallinnas.  

Peasekretär võtab Ümarlaua korraldamiseks rendipinna pakkumise. 

 

Kõik kohal olevad juhatuse liikmed on nõus 

 

 

6. Järelkasvukoondis/juunioride koondis 

 

Juhatus arutas Järelkasvukoondise nime ja sisu selle taga ning selgemat 

nimetust juunioride ja täiskasvanute koondisele. Otsustati, et antud küsimuse 

lahendamist veel arutatakse järelkasvukoondise peatreeneri ja 

spordidirektoriga ning otsustatakse järgmisel juhatuse koosolekul. 

 

Kõik kohal olevad juhatuse liikmed on nõus 

 

 

7. Stipendiumid 

 

EJL juhatus on loonud Stipendiumite määramise korra, mille alusel 

hakatakse edaspidi sportlastele stipendiumeid maksma. 

Lisaks määrati aastane stipendium Viljar Lipardile, stipendiumi maksmise 

vahendid tulevad sportlase isiklikult sponsorilt.  

 

Uue korra alusel on EJL stipendiaadid järgmised: 

 

Grigori Minaškin ja Klen-Kristofer Kaljulaid 400€ kuus (01.01-30.06.23) 

Mattias Kuusik 100€ kuus (01.01-30.06.23) 

Karl-Tani Priilinn-Türk 300€ kuus (01.04-30.06.23) 

Darja Mihhailova 100€ kuus (01.01-30.06.23) 

Viljar Lipard sponsorstipendium 250€ kuus (01.01.2023-31.12.2023) 

 

Kõik kohal olevad juhatuse liikmed on poolt 

 

 

8. Muud küsimused 

 

a. Treenerite Nõukogu korralduse ümber muutmine - 

Jaanuaris 2023 liitus EOK toetusel EJL-ga uus Spordidirektor, 

kelle üheks hallatavaks valdkonnaks on tippsport. Sellest lähtuvalt 

otsustas Judoliidu juhatus korraldada TRN töö ümber, TRN 

hakkab edaspidi juhtima Spordidirektor. TRN liikmeteks kuuluvad 

edaspidi meie koondiste peatreenerid ja Audentese Spordikooli  
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treener (Positsiooni alusel, mitte nimeliselt. See tähendab, et 

kui peatreener vahetub, siis on uus peatreener automaatselt TRN 

liige). 

 

Kõik kohal olevad juhatuse liikmed on nõus 

 

b. Juhatus arutas ühe judoka ebasportlikku käitumist ning edastab 

tehtud otsuse otse sportlasele ja tema isiklikule treenerile.  

 

 

 

Protokollis: Elis Põhjala 

Koosoleku lõpp:  19:10 
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