
KALEVI JAHTKLUBI JUHATUSE KOOSOLEK  

  

Kuupäev: 20.05.2021 

Kellaaeg: 17.00 – 20.00 

Koht: Zoom keskkond/Kalevi Jahtklubi 

Osalesid: Kalev Vapper, Lauri Kurvits, Raido Notton, Tanel Tamm, Rene Treifeldt, Virgo Arge, 

Tammo Otsasoo, Piret Salmistu, Olev Roosma. 

 

Koosoleku juhataja: Kalev Vapper  

Protokollija: Anu Rosenblad  

  

TEEMAD: 

- Eelarve täitmine 

- Uue hoone ehitus ja laen 

- Sisemine hinnakiri võistluste korraldamiseks 

- Seisukoht rahvusklass kohta 

- Regatikalender 

 

Eelarve täitmine 

Eelarve täitmine on suuresti sarnane eelmisele aastale.  

Otsus: 1. märtsiks 2022 peavad sadamakaptenil käes olema kõik aluse deklaratsioonid ja kaikohtade 

arved peavad aprilli lõpuks olema tasutud, muidu vettetõstmist ei toimu. 

Otsus: 1. maiks 2022 lähevad kinni antud kuupäeva seisuga liikmemaksuvõlgnike klubikaardid.  

 

Laen ja uus maja 

Tanel Tamm tutvustas LHV viimast pakkumist.  

Otsus: edasi minna läbirääkimistega LHV pangaga, kuid enne lepingut ei allkirjasta, kui linnalt pole 

kinnitust, et saame ehitada planeeritud asukohale. 

 

Sisemine hinnakiri võistluste korraldamiseks 

Juhatus kinnitab ettepandud hinnakirja klausliga, et kõik on vajadusel läbiräägitav. 

 



Rahvusklass 

EJL tegi ettepaneku kutsuda ellu rahvuslik jahiklass, mis oleks mitmekülgne, Eestis projekteeritud 

ja ehitatud jahitüüp, millega saaks korraldada algõpet, teha avamereregatte jne.  

EJL sooviks oleks, et jahtklubid üle Eesti annaks kinnituse, et ollakse nõus ostma 4-6 jahti, mis 

edaspidi jääks klubide ekspluateerida. Idee on siiski veel toores ja ülesande püstitus vajab 

täpsustamist, kuid KJK toetab vastava töögrupi loomist ja annab ka kindlasti selleks oma panuse.  

Otsus: Kalevi Jahtklubi juhatus on nõus rahvusklassi töögrupi loomise ja seal osalemisega.  

 

 

Regatikalender 

Sel nädalavahetusel toimub KJK Avamerepurjetamise karikasarja I etapp, E4. 

Pärast pingelist sõnumivahetust soomlastega, võeti vastu otsus korraldada ORC A ja B grupi Eesti 

Meistrivõistlused ikkagi Eestis (samadel kuupäevadel kui BOW). 

Folkbootide Flotill võttis vastu raske otsuse ja Folkboat Gold Cup jääb sel aastal 

koroonapiirangustest tingituna ära.  

 

Juhatuse otsused: 

- 1. märtsiks 2022 peavad sadamakaptenil käes olema kõik aluse deklaratsioonid ja kaikohtade 

arved peavad aprilli lõpuks olema tasutud, muidu vettetõstmist ei toimu. 

- 1. maiks 2022 pannakse kinni antud kuupäeva seisuga liikmemaksuvõlgnike klubikaardid. 

- edasi minna läbirääkimistega LHV pangaga, kuid enne lepingut ei allkirjasta, kui linnalt pole 

kinnitust, et saame ehitada planeeritud asukohale. 

- Kalevi Jahtklubi juhatus on nõus rahvusklassi töögrupi loomise ja seal osalemisega.  

- Võtta vastu klubi liikmeteks: Erika Truuverk, Toomas Truuverk, Rene Maajärv, Erik Exner, 

Veiko Vask, Alvar Ristikivi.  

 

 

Koosoleku juhataja:    Kalev Vapper 

Protokollija:     Anu Rosenblad 


