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EVL juhatuse koosolek 21.03.2018 

Koosoleku koht ja aeg: EVL kontor (Laki 14a, Tallinn), 15:00-19:00 

 

Koosolekul osalesid järgmised juhatuse liikmed: Indrek Madar, Jevgeni Karavajev, Ian Nelis, 

EVLi president Margus Hanson, peasekretär Olga Truuse ja külalisena Jüri Salm. Koosolekut 

juhatas Margus Hanson ja koosolekut protokollis Olga Truuse. 

 

Päevakord: 

1.2017. a  majandusaasta tulemused 

2. Ettepanekud 2018.aasta eelarve muutmiseks 

3. Meeskonna peatreeneri küsimus 

4. Eesti Vehklemisliidu juhatuse 06.12.2017 koosoleku otsuse punkti 6.3 muutmine 

5. U23 EM planeerimine aastaks 2020 

6. Võistkondade esindusdresside soetamine – koostöö Sportlandi ja Jalajäljega 

7. Katrin Niine  pöördumine  

8. EVL-i põhikirja kaasajastamine 

9.  Eesti täiskasvanute MV ja MK-etapi 49. Tallinna Mõõk korraldamine 

10.  Juhatuse liikme valimisest 

11. Muud küsimused 
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1. 2017. a  majandusaasta tulemused 

 Jüri Salm ja Olga Truuse Truuse tutvustasid juhatuse liikmetele 2017. aasta tulemusi, mis olid 

eelarvega kooskõlas.  2017.a majandusaasta aruanne on koostamisel.  

2. Ettepanekud 2018.aasta eelarve muutmiseks 

Eesti Vehklemisliidu peasekretär esitas  2018 aasta eelarve projekti muudatused, mille juhatus 

kiitis heaks. Alaliidu eelarve projekti  esitab juhatus kinnitamiseks korralisele üldkoosolekule. 

3. Meeskonna peatreeneri küsimus 

Kuna hooaja keskel ootamatult vabanenud meeskonna peatreeneri koht vajab  kiireloomulist 

täitmist, siis  on  alaliidu president pidanud  konsultatsioone Peeter Nelisega meeskonna 

peatreeneri kohustuste ülevõtmiseks. President informeeris juhatuse liikmeid toimunud 

koosolekust meeskonna liikmetega, kus arutati võimalikke lahendusvariante. Meeskonna 

koosolek toetas meeste koondise peatreenerina Peeter Nelise kandidatuuri. Kohtumisest võtsid 

osa meeskonnal iikmed: Nikolai Novosjolov, Jüri Salm, Peeter Turnau, meeste koondise 

peatreeneri kandidaat Peeter Nelis, peasekretär Olga Truuse ja  Margus Hanson.  

Juhatus otsustas määrata Peeter Nelise hooaja lõpuni meeskonna peatreeneriks. 

4. Eesti Vehklemisliidu juhatuse 06.12.2017 koosoleku otsuse punkti 6.3 muutmine 

Asjaolud 

Juhatus võttis 06.12.2017 koosolekul vastu otsuse, millega andis hinnangu treener 

Helen Nelis-Naukase käitumisele Tartus Eesti juunioride karikavõistlustel 25. 

novembril 2017. aastal ning otsustas rikkumise kordumisel keelata kuueks kuuks 
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treenerile Helen Nelis-Naukas osaleda (sh juhendaja või pealtvaatajana) Eestis 

korraldatavatel alaealiste vehklemisvõistlustel.  

Helen Nelis-Naukas esitas advokaadibüroo vahendusel EVL-i juhatusele nõudekirja, 

milles nõudis 06.12.2017 otsuse kehtetuks tunnistamist täies ulatuses, kuna selline 

otsus on tühine, põhineb ebaõigetel faktiväidetel ning kahjustab Helen Nelis-Naukase 

mainet. EVL-i juhatus nõudekirjas tooduga ei nõustunud, kuid ebamõistlikult EVL-i 

ressursse kulutava ning vehklemisspordi mainet kahjustava õigusvaidluse 

ärahoidmiseks nõustus 06.12.2017 protokolli punktis 6.3. sisalduvat otsust muutma 

alljärgnevalt.   

Juhatus muudab 6.12.2017 koosoleku protokolli punktis 6.3. sisalduva otsust, 

eemaldades otsusest osa:  

Juhatuse otsus 

Tuginedes lastekaitseseaduse § 24 lg.1, treenerite eetikakoodeksile, õpetajate 

eetikakoodeksile ning üldtunnustatud käitumisnormidele ja –tavadele eesmärgiga 

eespool nimetatud vahejuhtumite ärahoidmiseks tulevikus – 

Eesti Vehklemisliidu juhatus otsustas: 

Keelata kuueks kuuks treenerile Helen Nelis-Naukas osaleda (sh juhendaja või 

pealtvaatajana) Eestis korraldatavatel alaealiste vehklemisvõistlustel. Ülalnimetatud 

keelu mitte kohaldada juhul, kui treener Helen Nelis-Naukas ei pane toime uut 

lastekaitseseaduse või treenerite eetikakoodeksi ja/või õpetajate eetikakoodeksi 

rikkumist ühe aasta jooksul käesoleva otsuse tegemise päevast . Käesolev otsus teha 

koheselt teatavaks Helen Nelis-Naukasele, Ärakiri saata EOK-le, Tartu Kalevile ja 

lapsevanem Tamara Skoblov'le. 

ning lisades: 

Juhatuse otsus 

Lähtudes EVL-i põhiväärtustest ja tuginedes treenerite eetikakoodeksile, 

Rahvusvahelise Vehklemisföderatsiooni (FIE) Statuudile ning üldtunnustatud 

käitumisnormidele ja –tavadele 

Eesti Vehklemisliidu juhatus otsustas: 

Taunida treener Helen Nelis-Naukas'e käitumist 25.11.2017 Tartus toimunud Eesti juunioride 

karikavõistlustel epees ning kohustab treenerit edaspidi suhtuma võistlejatesse lugupidavalt 

ning käituma muus osas treeneri eetikakoodeksile ja Rahvusvahelise Vehklemisföderatsiooni 

Statuudile kohaselt.  
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 Käesolev otsus teha  teatavaks Helen Nelis-Naukasele, ärakiri saata H Siim Suklesele 

(EOK), SK-le Tartu Kalev ja lapsevanem Tamara Skoblov'le. 

5. U23 EM planeerimine aastaks 2020 

Eesti vehklemisliit kaalub võimalust korraldada aastal 2020 U23 Euroopa Meistrivõistlused 

Tallinnas. Otsuse tegemiseks on juhatus jaganud järgmised ülesanded: 

Peasekretär suhtleb  mõne eelmise U23 turniiride korraldajatega ja valmistab turniiri eelarve , 

eesmärgil esitada juhatusele ja teha lõplik otsus kandideerimiseks.. 

 

6. Võistkondade esindusdresside soetamine – koostöö Sportlandi ja Jalajäljega 

Eesti vehklemisliidu juhatuse liige Indrek Madar on pidanud läbirääkimisi Sportlandi ja 

Jalajäljega esindusdresside ja muu spordiinventari soetamise soodustingimuste üle. Juhatus 

palus Indrek Madaril jätkata soodustingimuste üle läbirääkimisi. 

7. Katrin Niine  pöördumine  

Katrin Niie pöördumises toodud asjaolude kohta on Haapsalu Linnavalitsus viinud läbi 

põhjaliku uurimise ja jõudnud järeldusteni. Eesti Vehklemisliit leiab, et Haapsalu 

Linnavalitsuse  poolt rakendatud meetemed on piisavad sarnaste intsidentide ärahoidmiseks 

tulevikus.  

Eesti Vehklemisliidu juhatus peab siiski oluliseks juhtida veelkord  treenerite tähelepanu 

vajadusele lähtuda oma töös treenerite eetikakoodeksist ja alaealisi treenides ka lastekaitse 

seaduse sätetest, suhtuda õpilastesse lugupidavalt ning austada nende au ja väärikust. 

Vastuskirja Katrin Niinele koostab president. 

 

8. EVL-i põhikirja kaasjastamine 

 

Eesti Vehklemisliidu põhikiri vajab kaasajastamist, mda on mõistlik läbi viia spetsialistide 

abiga. Peasekretär küsib  2-3 juristilt/advokaadibüroolt hinnapakkumise. 

 

9. Eesti  täiskasvanute MV ja MK-etapi 49. Tallinna Mõõk korraldamine 

Eesti MV toimub sel aastal Sõle spordihoone suures saalis, peakohtunik Dmitri Valiulin. 
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Vastavalt FIE kalendrile  toimub järgmine Tallinna Mõõk naiste epee MK etapina 9.-

11.novembril  2018.a. Kalevi spordihallis, peakorraldajaks on Jüri Salm. 

10.  Juhatuse liikme valimisest 

Lülitada järgmisele üldkoosoleku päevakorda küsimus juhatuse koosseisu suurusest. 

Vajadusel valida täiendav(ad) juhatuse liige või juhatuse liikmed. 

11.  Muud küsimused 

11.1.  EVL-I üleminekureeglid 

EVL-i juhatus on seisukohal, et kõikide üleminekute puhul tuleb järgida kehtivaid ülemineku 

reegleid: http://www.vehklemisliit.ee/reeglid/uleminekud-klubides/ 

 

Margus Hanson                                                                  Olga Truuse 

Koosoleku juhataja                                                             Protokollija 
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