
 
 
EESTI  VÕIMLEMISLIIDU  ÜLDKOOSOLEKU 
 
PROTOKOLL 
 
Audentese Spordikeskus, Tallinn                                                                               18. märts 2016. a  
        algus kell  13:00   
Juhatas: Laine Randjärv                                                                                              lõpp kell    15:00 
Protokollis: Katrin Maastik       
              
Üldkoosolekul osalesid: 
EEVL liikmesklubid: 

Nr Liikmesklubi Esindaja Volitatav liige 

1 VK Akros   SK Trefoil 

2 Anna Melody IVSK   SK Nord 

3 Airi SK   VK Rütmika 

4 Audentese SK  Andre Org*   

5 Biomechanics Group Sigrid Pedoson   

6 Eksperimentaalse LK   AK Twister 

7 Elegance VK Julia Tjomuškina*   

8 Excite Dance   Elegance VK 

9 Tsirkusestuudio Folie   AK Twister 

10 IVK Fouette   Tip-Top Klub 

11 SK Fööniks   Kadri Liivak 

12 Githa   VK Rüht 

13 Graatsia Diana Dambajeva   

14 Gümnastica VK Tiiu Haavik   

15 HotSport   VK Piruett 

16 Irina Kikkase VK Irina Kikkas   

17 VK Janika    Kadri Liivak 

18 VK Janika Tallinn   Kadri Liivak 

19 Katrek VTK   VK Meetrum 

20 VK MyGym Nadežda Lapa   

21 LP VK Piia Mündel   

22 Maribel SK   VK Janika 

23 Meetrum VK Urve Tamm   

24 VK Noorus   Tip-Top Klub 

25 SK Nord Natalja Bestšastnaja   

26 VK Piruett Catrin Ott*   

27 SK Pole Style Martin Evert   

28 VK Pärl   VK Gymnastica 

29 VK Rüht Kai Esna   

30 VK Rütmika Sirje Eomõis   

31 Sistrum VK   VK Rüht 

32 VK Tallinna Ülikool Natalja Cherneyko   

33 Tip-Top Klub Jelena Agafontseva   

34 Akrobaatikaklubi Tirel   AK Twister 

35 SK Traps   Biomechanics Gr 

36 Trefoil SK Elina Beilinson*   

37 AK Twister Pille Kuldkepp   

 
* Liikmesklubi allkirjaõigusliku isiku poolt volitatud klubi esindaja 

  



 

EEVL üksikliikmed: Heino Sisask; Kadri Liivak; Laine Randärv 
Teised osalejad: Katrin Maastik, Katrin Kubja, Mari-Liis Englas, Toomas Tõnise, Jekaterina Rekap, 
Margot Võsokov, Maria Hirs 
 
Eesti Võimlemisliidu üldkoosolekust võtsid osa 37 liikmesklubi esindajat või liikmesklubide poolt volitatud 
isikut ning 1 üksikliikmete esindaja (volitatud 8 üksikliikme poolt), kellele anti hääletamisteks välja kokku 
38 hääletuskaarti. Lisaks osales koosolekul 3 üksikliiget ja 7 külalist.   
Üldkoosoleku kokkukutsumise teade oli välja saadetud vastavalt põhikirjas kehtestatud korrale, 
üldkoosoleku materjalide projektid olid läbi arutatud juhatuse koosolekul 1. märtsil 2016. a ja saadetud 
välja kõikidele liikmetele. Üldkoosolekust osavõtjate ja külaliste registreerimine algas kell 12:30.   
  
Üldkoosoleku avas EEVL-i  president Laine Randjärv, tervitades osavõtjaid ja külalisi ning tegi ettepaneku 
alustada üldkoosoleku otsustusvõime kontrolliga. President tõdes osavõtjate registreerimislehe põhjal, et 
kohal on 37 liidu liikmesklubi esindajat ning üks üksikliikme mandaadiga (K.Liivak), mis on kokku rohkem 
kui ½ ja seega vastavalt kehtivale põhikirjale on üldkoosolek pädev vastu võtma otsuseid. 
President L.Randjärv teatas, et vastavalt põhikirjale lasub üldkoosoleku juhtimise kohustus presidendil, 
kui liikmed ei nõua juhataja valimist osavõtjate hulgast. Esindajad olid nõus, et president L.Randjärv juhib 
koosolekut. L.Randjärv tänas ja asus koosolekut juhatama. 
 
Juhataja tegi ettepaneku valida koosoleku protokollija ning häältelugemiskomisjoni liikmed. K.Liivak tegi 
ettepaneku valida protokollijaks EEVL-i büroojuht Katrin Maastik. Teisi kandidaate ei esitatud ja 
L.Randjärv pani kandidaadi hääletusele. Vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud, hääletada mittesoovinuid 
ei olnud. Seega kinnitati üldkoosoleku protokollijaks K.Maastik. 
L.Randjärv tegi ettepaneku valida vastavalt kodukorrale 2-liikmeline häältelugemiskomisjon ning K.Liivaku 
poolt esitati kandidaatideks Sigrid Pedoson ja Kai Esna. Teisi ettepanekuid ei esitatud ning juhataja pani 
kandidaadid hääletusele. Tulemusega vastu ega erapooletuid ning hääletada mittesoovinuid ei olnud, 
valiti 2-liikmeline häältelugemiskomisjon koosseisus: Sigrid Pedoson ja Kai Esna. 
 
Juhataja tegi ettepaneku kinnitada üldkoosoleku kodukord, mille järgi ettekanneteks antakse aega kuni 10 
minutit, sõnavõttudeks 2 minutit; kõikides punktides viiakse hääletamised läbi lahtise hääletamisena 
hääletuskaartidega. Töötada vaheaegadeta ja lõpetada koosolek kell 15:00. Teisi ettepanekuid kodukorra 
osas ei olnud. Hääletamise tulemusega vastu ja erapooletuid ning hääletada mittesoovinuid ei olnud,  
kinnitas üldkoosolek ühehäälselt kodukorra esitatud kujul. 
 
L.Randjärv asus üldkoosoleku päevakorra kinnitamise juurde andes teada, et päevakorraprojekt oli 
ettenähtud korras liikmetele teatavaks tehtud ning küsis, kas on täiendusi päevakorrapunktide osas.  
Täiendusi ei olnud ning L.Randjärv tegi ettepaneku kinnitada üldkoosoleku päevakord järgnevalt: 

1. EEVL 2015. a tegevusaruanne ja raamatupidamise aastaaruanne 
2. EEVL-i revisjonikomisjoni arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta 
3. Küsimused ja sõnavõtud, aruannete kinnitamine 
4. Muudatuste sisseviimine EEVL põhikirja 
5. Erakorralise EEVL üldkoosoleku korraldamisest 
6. EEVL liikmemaksu ja sisseastumismaksu kinnitamine 
7. 2016. a eelarve ja tegevussuundade kinnitamine 

Hääletamise tulemusega vastu ja erapooletuid ning  hääletada mittesoovinuid ei olnud, kinnitati 
ühehäälselt 38 poolthäälega päevakord. 
 
Juhataja tegi ettepaneku asuda sisuliste päevakorrapunktide käsitlemise juurde. 
Päevakorrapunkt nr 1  
EEVL 2015. a tegevusaruande esitamiseks andis president L.Randjärv sõna EEVL asepresidendile 
K.Liivak’ule, kes andis ülevaate peamistest tegevustest 2015. a. Seejärel esitas K.Liivak ülevaate 
raamatupidamise majandusaasta aruande kohta. L. Randjärv tänas K.Liivak’ut ettekannete eest ning 
küsis, kas koosolekul osalejatel on eelnevate ettekannete osas küsimusi. 
Küsimusi ei olnud ja L.Randjärv tegi ettepaneku kuulata ära revisjonikomisjoni järeldusotsus. 
 
Päevakorrapunkt nr 2   
Juhataja andis sõna revisjonikomisjoni arvamuse esitamiseks komisjoni liikmele Heino Sisask’ile, kes  
kandis ette revisjonikomisjoni järeldusotsuse, mis on majandusaasta aruande lisa. H.Sisask andis 
revisjonikomisjoni järeldusotsuse allkirjastatult üle koosoleku juhatajale. Akt lisati koosoleku protokollile. 
 
Päevakorrapunkt nr 3    
L.Randjärv tänas revisjonikomisjoni ning avas küsimused ja sõnavõtud.  
Küsimusi ei esitatud ning koosoleku juhataja esitas 2015. a raamatupidamise majandusaasta aruande 
ning revisjonikomisjoni järeldusotsuse kinnitamisele. Hääletamise tulemusena vastu,  erapooletuid, 
hääletada mittesoovinuid ei olnud, kinnitas üldkoosolek 38 poolthäälega Eesti Võimlemisliidu 2015.a. 
majandusaasta aruande ning revisjonikomisjoni järeldusotsuse. 
 
 
 



Päevakorrapunkt nr 4 
L.Randjärv andis sõna EOK asepresident Toomas Tõnise’le, kes andis sissejuhatava selgituse EEVL 
põhikirja muudatuste osas ning tutvustas kõikidele EEVL põhikirja muudatuste projekti, muudatused ja 
täiendused puudutavad kõik peatükk IV Liidu juhtimine ja järelevalve alapunkte.  
Koosoleku juhataja tänas T.Tõnise’t ning küsis, kas kellelgi koosolekul osalejatest on antud 
päevakorrapunkti osas küsimusi.  
M.Võsokov esitas küsimuse, kas valimiskogu esitab juhatuse liikmete kandidaadid ja üldkoosolek ikka 
kinnitab? T.Tõnise vastas, et jah - üldkoosoleku pädevuses on ja jääb EEVL juhatuse koosseisu 
kinnitamine.  
S.Pedoson esitas küsimuse, et juhatus võib valimiskogusse valida enda soosikud, kes omakorda valivad 
juhatusse enda inimesed. T.Tõnise vastas, et selliseid olukordi elus täielikult elimineerida ei saa ning 
julgustas usaldama valimiskogusse valitud inimeste kompetentsust, lisades ühtlasi, et valimiskogusse 
võivad kuuluda ka EEVL liikmesklubide esindajaid - sel juhul ei saa aga klubi esitada oma kandidaati 
juhatuse koosseisu. 
L.Randjärv tänas küsimuse esitajaid ja T.Tõnise’t vastuste eest ning pani liidu põhikirja täiendused ja 
muudatused ettevalmistatud kujul hääletusele. Hääletamise tulemusena 6 vastu, erapooletuid ja 
hääletada mittesoovinuid ei olnud, kinnitas üldkoosolek 32 poolthäälega EEVL põhikirja muudatused 
alljärgnevalt:  
4.1. Muuta ptk IV (Liidu juhtimine ja järelevalve), punkt 20 alapunkt 7: 

Liidu presidendi ja revisjonikomisjoni liikmete valimine ning juhatuse koosseisu kinnitamine   
4.2. Muuta ptk IV (Liidu juhtimine ja järelevalve), punkt 27: 

Liidu tegevust juhib 7 - 9 liikmeline juhatus. Juhatuse üheks liikmeks on president, kes korraldab 
juhatuse tegevust. President valitakse üldkoosoleku poolt punktis 23 sätestatud korras.  Juhatuse 
teised liikmed esitatakse valimiskogu poolt üldkoosolekule kinnitamiseks. Valimiskogu on 
vähemalt 5- liikmeline ja moodustatakse juhatuse ettepanekul tunnustatud ühiskondliku elu, 
spordi- ja võimlemistegelastest. Valimiskogu võtab otsuseid vastu avalikul või salajasel 
hääletamisel valimiskogus osalenud liikmete  poolthäälteenamusega. Juhatus valib oma liikmete 
seast asepresidendi(d), kes asendab(vad) presidenti tema äraolekul. Juhatuse   liikme 
kandidaatide esitamise õigus on kõigil EEVL liikmetel. Nõuetekohaselt ülesseatud kandidaadiks 
loetakse isikut, kes on andnud kandideerimiseks kirjaliku nõusoleku ja kelle ülesseadmise 
dokumendid on saadetud EEVL sekretariaati hiljemalt 10 päeva enne valimisi üldkoosolekul. 

4.3. Muuta ptk IV (Liidu juhtimine ja järelevalve), punkt 29: 
Presidendi, asepresidendi ja juhatuse liikmed võib liidu üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda 
kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral liidu tegevust juhtida või mõnel 
muul mõjuval põhjusel.  Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel. 
Tagasikutsutud või tagasiastunud valitud juhatuse liikmed asendatakse sama korra alusel, kuidas 
nad valiti. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule. Juhatuse 
liikmetel on õigus saada ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.  

4.4. Täiendada ptk IV (Liidu juhtimine ja järelevalve), punkt 32: 
2) valimiskogu moodustamine   
9) koordineerib EEVL liikmetevahelist koostööd ja lahendab vaidlusküsimusi 
13) toetuste ja stipendiumide määramine liikmesklubidele, tippsportlastele, teenekatele 
treeneritele ja juhtidele 

4.5. Täiendada ptk IV (Liidu juhtimine ja järelevalve), punkt 33: 
... Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole juhatuse 
liikmetest. Juhatuse liige ei või osaleda hääletuses, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset 
majanduslikku huvi omava isikuga tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või 
lõpetamist liidu poolt.  Juhatuse koosolekust võivad sõnaõigusega osa võtta Liidu 
peasekretär, sekretariaadi töötajad ja revisjonikomisjoni esimees. 

 
Päevakorrapunkt nr 5 
Koosoleku juhataja tegi ettepaneku korraldada erakorraline üldkoosolek 29. aprillil k.a.  Koosoleku 
juhataja küsis, kas kellelgi koosolekul osalejatest on antud päevakorrapunkti osas küsimusi.  
Küsimusi ei olnud ning L.Randjärv tegi ettepaneku kinnitada EEVL erakorralise üldkoosoleku ajaks 
29.04.2016. a. 
 
Päevakorrapunkt nr 6 
Koosoleku juhataja andis sõna K.Liivak’ule, kes selgitas, et sisseastumis- ja liikmemaksu määrad on 
püsinud muutumatuna alates 2009. aastast ning esitas EEVL juhatuse vastava ettepaneku uute määrade 
kehtestamiseks. 
Koosoleku juhataja tänas K.Liivak’ut ning küsis, kas kellelgi koosolekul osalejatest on antud 
päevakorrapunkti osas küsimusi. Küsimusi ei olnud ning L.Randjärv tegi ettepaneku kinnitada uued EEVL 
sisseastumis- ja liikmemaksu määrad. Hääletamise tulemusena vastu, erapooletuid ja hääletada 
mittesoovinuid ei olnud, kinnitas üldkoosolek 38 poolthäälega EEVL sisseastumis- ja liikmemaksu määrad 
alljärgnevalt: 
6.1. Kõikidele klubidele kehtib ühine põhiliikmemaks, mille suuruseks on 30.- eurot.   
6.2. Põhiliikmemaksule lisandub 20.- eurot iga klubi poolt harrastatava võistlusvõimlemise ala eest. 
6.3. EEVL võistlussüsteemis mitteosalevate klubide liikmemaksuks on 30.- eurot. 
6.4. Sisseastumismaksu suuruseks on ühekordselt makstav 50.- eurot. 
 



 
 
Päevakorrapunkt nr 7 
Koosoleku juhataja andis sõna K.Liivak’ule, kes tutvustas üldkoosoleku osavõtjatele 2016. a eelarvet 
L.Randjärv tänas K.Liivakut ning küsis, kas 2016. a eelarve osas on kommentaare või tähelepanekuid?  
Küsimuse esitajaid ei olnud ning koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada 2016. eelarve. Hääletamise 
tulemusena vastu, erapooletuid ega hääletada mittesoovinuid ei olnud, kinnitas üldkoosolek  38  
poolthäälega EEVL 2016. a eelarve ja tegevussuunad. 
L.Randjärv andis sõna K.Liivakule, kes andis ülevaate 2016. a tegevuse põhisuundade osas, millejärgselt 
kommentaare ega küsimusi ei olnud ning koosoleku juhataja tänas K.Liivakut ettekande eest. 
 
Sellega luges president Laine Randjärv koosoleku päevakorra ammendatuks ning kuulutas koosoleku 
lõppenuks, tänades ühtlasi koosolekust osavõtjaid ja selle ettevalmistajaid.  
 
Koosoleku juhataja:                                                Laine Randjärv    /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 
 
Protokollija:          Katrin Maastik    /allkirjastatud digitaalselt/ 


