
 

Eesti Lauatenniseliidu volikogu koosoleku protokoll 

 
Aeg, koht : 23.05.2020  12:00 - 15:00, Paide Kultuurikeskus (Pärnu tn. 18, Paide )  

ELTL liikmetest (41) on esindatud 36 liiget, neist  25  volitusega ja esindatud on üle 50%+1 liikmete 

arvust ehk volikogu koosolek on otsustusvõimeline. 

Juhatuse liikmed : Madis Koit, Peeter Allikoja, Janar Ignahhin, Kätlin Latt, Kristo Kauküla 

ELTL peatreener : Vallot Vainula 

Kuulajana :  Taavi Miku, Urmas King, Jaan Härms, Aleksandr Vuhka, Artjom Putshkov 

Koosoleku juhataja: Madis Koit 

Protokollija: Margit Tamm  

Häältelugeja : Janar Ignahhin 

 

Otsus: ELTL volikogu otsustas ühehäälselt  36 poolthäälega kinnitada koosoleku juhataja, 

protokollija ja häältelugeja. 

Päevakord 

1. Aastaaruande esitamine  
2. Revisjonikomisjoni ülevaade eelmisest majandusaastast 
3. Aastaaruande kinnitamine 
4. Juhatuse liikmete aruanded 
5. Uue juhatuse liikme valimine 
6. Üldkoosoleku jätkuna arutelu teemadel:  

➢ Meeste kõrgliiga reformimine meistriliigaks 
➢ Tegusa klubi toetus 
➢ ELTL kui katusorganisatsioon 

7. Andres Lofitski poolt saabunud teemad 

➢ 2019/20 võistkondlike EMV lõpetamine 
➢ Kõrgliiga ühe klubi poolt lubatud võistkondade arv 
➢ Võistkondlike, Individuaalsete EMV, talimängude paika panek kalendris ja muutmise 

põhimõtted 

 

              Otsus:  ELTL volikogu otsustas  27  poolthäälega kinnitada päevakord  

                            Vastu : 8                       Erapooletu : 1 



Koosoleku käik: 

 

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

esitamise kohta. 

 

 

2. Revisjonikomisjoni liige Marko Männik esitas revisjonikomisjoni  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 :   30    Vastu : 0       Erapooletu : 6 

 

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

aastaaruanne. Kõrvaldada puudujäägid hiljemalt  01.augustiks 2020. 

 

 

3. ELTL juhatuse esimees Madis Koit esitas juhatuse töö ülevaate ning vastas volikogu küsimustele 

jooksvalt. 

 

 

4. ELTL peatreeneri Vallot Vainula esitas ülevaate eelmise  ja lõppeva hooaja kohta ning vastas 

volikogu küsimustele jooksvalt. 

 

 

5. Uue juhatuse liikme valimine.   

Volikogu kohapeal juhatuse liikmekandidaate ei esitanud. 

Madis Koit esitas uue juhatuse liikme kandidaadi Kert Räis’i tutvustuse. 

Ettapanek valida ELTL juhatuse liikmeks Kert Räis 

 

Poolt :       23                       Vastu:          11                   Erapooletu:  1 

 

Otsus : ELTL volikogu otsustas  23   poolt häälega valida Kert Räis ELTL juhatuse liikmeks 

 

 

6. Üldkoosoleku jätkuna arutelu teemadel:  

➢ Meeste kõrgliiga reformimine meistriliigaks 

Madis Koit ja Peeter Allikoja selgitasid kõrgliiga reformimise põhjuseid. 

➢ Tegusa klubi toetus 

Madis Koit andis ülevaate tegusa klubi toetuse ideest. Toimus arutelu antud teemal 

➢ ELTL kui katusorganisatsioon 



      Andres Lofitski poolt saabunud teemad 

➢ 2019/20 võistkondlike EMV lõpetamine 

Toimus arutelu. BALTECO Eesti võistkondlikud MV mängitakse kõikides liigades lõpuni, 
kuid üleminekumänge ei mängita ja liikumist liigade vahel ei toimu. Kõrgliigades 
toimuvad play-offid 

➢ Kõrgliiga ühe klubi poolt lubatud võistkondade arv 

 

➢ Võistkondlike, Individuaalsete EMV, talimängude paika panek kalendris ja muutmise 
põhimõtted 

 

 

 

 

 
 

 

Koosoleku juhataja : Madis Koit    Protokollija : Margit Tamm 


