
 

Eesti Lauatenniseliidu volikogu koosoleku protokoll 

 
Aeg, koht : 24.05.2019  16:00 - 18:40, Paikuse Spordikeskus (Paide mnt 19, Paikuse alev, 

Pärnu linn )  

ELTL liikmetest (42) on esindatud 22 liiget, neist  13  volitusega ja esindatud on üle 50%+1 liikmete 

arvust ehk volikogu koosolek on otsustusvõimeline. 

Kuulajana :  Janar Ignahhin,  ELTL peatreener Vallot Vainula, Taavi Miku 

Koosoleku juhataja: Madis Koit 

Protokollija: Margit Tamm  

 

Otsus: ELTL volikogu otsustas ühehäälselt  22 poolthäälega kinnitada koosoleku juhataja ja 

protokollija. 

Päevakord 

1. Aastaaruande esitamine  
2. Revisionikomisjoni ülevaade eelmisest majandusaastast 
3. Aastaaruande kinnitamine 
4. Juhatuse liikmete aruanded 
5.  ELTL põhikirja muutmine 
6. SWOT-analüüsi koostamine arengukava tarbeks 
7. Üldkoosoleku jätkuna arutelu teemal: Eesti individuaalsete MV ja Eesti võistkondlike MV 

juhendite muutmise vajadused aastaks 2020/2021 

 
 

Otsus: ELTL volikogu otsustas ühehäälselt 22 poolthäälega kinnitada päevakord  

Koosoleku käik: 

 

1. Juhatuse esimehe Madis Koit’u  kokkuvõte aastaaruande kohta. Selgitused aastaaruande 

esitamise kohta. 

 

Koosolekuga liitus Jaan Härms ( LTK Kalev ) 

2. Revisionikomisjoni liige Priit Lehtlaan esitas revisionikomisjoni  poolt koostatud majandusaasta 

ülevaate. Komisjon tegi ettepaneku aruanne kinnitada. 

Volikogu liikmete tekkinud küsimustele vastati jooksvalt. 

 



Ettepanek : kinnitada aastaaruanne ja anda volikogu poolt juhatusele volitused  aastaaruande 

allkirjastamiseks.  

Poolt :   23    Vastu : 0       Erapooletu : 0 

 

Otsus: ELTL volikogu otsustas kinnitada aastaaruande, juhatusel on volitused allkirjastada                                 

aastaaruanne. 

 

 

3. Madis Koit esitas töö ülevaate juhatuses. 

 

 

4. ELTL põhikirja muutmine  

 

1.3 ELTL juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas                 

kehtestatud muudest aktidest ja otsustest, ELTL põhikirjast ja ELTL pädevate organite otsustest,    

Rahvusvahelise Lauatenniseföderatsiooni (ITTF) ja Euroopa Lauatenniseliidu (ETTU) poolt 

kehtestatud määrustest ja suunistest aga samuti Eesti Olümpiakomitee (EOK) tunnustatud 

hartadest, koodeksitest, hea juhtimise tavast ning Maailma Antidopingu Agentuuri õigusaktidest. 

         Poolt :    23   Vastu : 0       Erapooletu : 0 

          

4.7. ELTL volikogu valib juhatuse esimehe ettepanekul kuni neljaks aastaks juhatuse liikmed, 

kuid kandidaate ELTL juhatusse on õigus esitada kõigil ELTL liikmetel. Koos ELTL juhatuse 

esimehega kuulub ELTL juhatuse koosseisu 5-7 liiget. Juhatuse esimees ja juhatuse liikmed 

osutuvad valituks 7 enim hääli saanud kandidaati. 

Kui ELTL liige ei saa volikogu koosolekul osaleda, võib ta volitada enda eest osalema ja 

hääletama teise liikme. Volitus peab olema vormistatud kirjalikult; 

 

         Poolt :    22   Vastu : 0       Erapooletu : 1 

         Otsus : Sisse viia ettepanekus toodud ELTL põhikirja muudatused 

 

5. SWOT-analüüsi koostamine arengukava tarbeks 

Tugevused 

Väiksus, vähene bürokraatia, lai kandepind, odav harrastada, madalad kulud, vabatahtlik 

juhtimine, noored juhid, populaarsuse tõus, õue ja kooli lauad. 

Nõrkused 

Väiksus, vähene jõudlus, finantsiline nõrkus, juunioride võistluste puudumine, oma „staari“ 

puudumine, treenerite puudus, treenerite motivatsioon, koondise mängijate vähene 

treeningkoormus, statsionaarsete saalide vähesus. 

Võimalused 

Liikumisharrastuse teadlikuse tõus, omavalitsuse poolne panus välilaudade võrgustiku rajamisel, 

koostöö naaberriikidega, meediapartneri leidmine, lapsi rohkem trenni, tipptreenerite Eestisse 

toomine, kaasata nooremate treeningutele juunioreid. 

Ohud 

Vägu palju konkureerivaid tegevusi, vabatahtlik juhtimine, rahastamise vähenemine, treenerite 

puudus 

 



6. Üldkoosoleku jätkuna arutelu teemal: Eesti individuaalsete MV ja Eesti võistkondlike MV 
juhendite muutmise vajadused aastaks 2020/2021 

Ettepanekud volikogult:  

1. Muuta kõrgliiga playoffi süsteem sarnaseks põhiturniiri süsteemiga ja juba algaval hooajal.  
2. Minna edasi juba sellel aastal Madis Koit’u poolt välja pakutud võistkondlike liigade reformiga, 

peale mida jääks Eestisse nelja meeste liigat (kõrgliiga, I liiga, II liiga, rahvaliiga).  

7. ELTL peatreeneri Vallot Vainula ülevaate eelmise  ja lõppeva hooaja kohta.   

 

 

 
 

 

 

 

Koosoleku juhataja : Madis Koit    Protokollija : Margit Tamm 


