
PURJESPORDIKOOLI JA HOOLEKOGU AASTA KOOSOLEKU PROTOKOLL 
Pärnu                    13.detsember 2019 
 
Algus kell 17.00, lõpp kell 18.00 
 
Juhatas: Elise Umb 
Protokollis: Elise Umb 
Võtsid osa: Aive Oeselg (hoolekogus lapsevanemate esindaja), Jaan Ratnik (hoolekogus 
purjespordikooli toetavate organisatsioonide esindaja), Raiko Lehtsalu (hoolekogus kooli 
esindaja), Elise Umb (hoolekogus õppe ja kasvatustöödega seotud koolitöötaja); 
Lapsevanemad: Kati Poolma, Argo Poolma, Terje Luks, Kunnar Sipelgas, Martin Kirsel, Tarmo 
Salundi, Karin Rahuvarm, Ragne Õunapuu, Maret Pais, Riho Liiber, Ranno Maripuu, Aare 
Väliste, Hannes Aus, Oove Allmaa, Valdor Telve, Tõnis Vare 
Hoolekogust puudus: Rasmus Maalinn (õppurite esindaja) 
 
PÄEVAKORD: 

1. 2019 aasta talvise ja suvise hooaja kokkuvõte 
2. 2020 aasta talvine ja suvine hooaeg 
3. Jääpurjetamine purjespordikoolis 
4. Õppetasud 2020. aastast 
5. Varustus 
6. Muud teemad 

 
1. Toodi välja 2019. aastal osaletud võistlused, laagrid, saavutatud tulemused 

jääpurjetamises ja veepurjetamises.  
Toodi välja 2019. aastal purjespordikooli toetajad. 
Kutsuti üles lapsevanemaid täiendama auhinnalauda purjespordikooli poolt 
korraldatavatel võistlustel. 
Räägiti Pärnu Jahtklubi ja Raeküla kooli ühisprojektist, kus Raeküla kooli neljandate 
klasside õpilased osalevad septembris ja maikuus kehalise kasvatuse tundide raames 
purjetamise tunnis. 
Hoolekogule täpsustati eelarve täitmist 2019. aastal. 

 
2. Toodi välja 2020. aasta kalender. Kalendrisse lisanduvad veel Eesti Meistrivõistluste 

etapid, LHV võistlused ja paljud rahvuslikud võistlused.  
Arutleti Mairegati formaati ja toimumist 2020. aastal. 
Selgitati 2020. aasta sportlase toetamist ja klubikoondist. Toetatakse ühte põhiklassi 
sportlase kohta, lisaklassid võimalusel. Varustust võimaldatakse vastavalt tasemele, 
klubi võimalusele ja sportlase suhtumisele. 
Hoolekogule täpsustati eelarve plaani 2020. aastal. 
 

Võeti teadmiseks, vastuväiteid ei olnud:  
• Täpsem individuaalne kalender arenguvestlustel ja e-kirja teel. 
• Mairegatt toimub 2020. aastal klassikalise fliidivõistlusena paadiklassidele Optimist, 

Zoom8 ja Laser 4,7.  
• Perekondlik purjetamisvõistlus toimub suvel, kui vesi soojem (juuli-august). 
• Klubi koondise kinnitab juhatus. 



• 2020. aasta eelarve kinnitab juhatus. 
 

3. Selgitati jääpurjetamise võimalusi ja toimimist purjespordikoolis. Räägiti võistlusteks 
vajaliku olemasolu ja jooksvaid kaasnevaid kulusid. 

 
4. Selgitati 2020. aasta võimalikust õppetasude tõusust. Suveperioodil mai kuni 

september jaguneksid õppetasud järgnevalt: 
Klubi varustuse kasutajal: 
65 EUR, kui 1 laps perest 
50 EUR, kui 2 last perest 
100% isiklik varustus: 
40 EUR, kui 1 laps perest 
30 EUR, kui 2 last perest 
Perest 2 last, kellest ühel klubi varustus ja teisel 100% isiklik varustus: 
50 EUR ja 30 EUR  
Õppetasude tõus tuleb varustuse rendi arvelt. 
Talvisel perioodil oktoober kuni aprill õppetasud võrreldes praegusega ei muutu.   
40 EUR, kui 1 laps perest ja 30 EUR, kui 2 last ühest perest. 
Õppetasud kinnitab juhatus. 

 
5. 2020. aasta suvehooajaks plaan uuendada jopesid ja klubi särke. Näidati jopede 

kujundust. 
Veebruaris tulevad näidised.  
Sportlase kuluks on 25% lõpphinnast (jope+trükk). Hind u 45 eurot jope. 
 

Võeti teadmiseks, vastuväiteid ei olnud: 
• Olemasolevaid jopesid võib taaskasutada ehk müüa-vahetada teiste sportlastega. 
• Kaasaelajatel, vanematel on võimalus soetada klubijope, särk. 

 
6. Muud teemad: 

1. Selgitati suhtluste teekonda sportlasest/lapsevanemast klubisiseselt ja kuni Eesti 
Jahtklubide Liiduni. 

 

 
 

 
2. Näidati ja selgitati pigem algajatele ja uutele sportlastele purjetamisriiete 

võimalusi.  
Kodulehed, kus internetist sagedamini tellitakse noorsportlastele 
purjetamisriideid on:  www.tommylyy.com (pood asub Tallinnas, suvel ka Pärnus) 
ja www.wetsuitoutlet.co.uk 
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