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1. Tallinna Merepääste Seltsi asutamine (Rene Allik)
2. Eelarve täitmine 7 kuud
3. Arendusprojekt
4. Uued liikmed
5. Muud küsimused (Arengukava, katuste parandus, eetikaküsimused jm)
------------------------------------------------------------------------------------------

1. Tallinna Merepääste Seltsi asutamine (Rene Allik)
Rene Allik, kes vastutab Eesti Politseis Tallinna merepääste eest, tutvustas Tallinna Merepääste Seltsi
loomise mõtet kolme jahtklubi – ESS Kalev Jahtklubi, Tallinna Jahtklubi ja Noblessneri Jahtklubi – baasil.
Viimsis on merepääste MTÜ olemas, riiklikul tasemel on PPA-s jõudlus ja võimekus puudulik.
Valmisolek klubi poolt peaks olema 1 jaht + 3 meest, kellel on olemas kuivülikonnad ja kes on läbinud
vastava koolituse. See eeldaks siis näiteks valvekordasid nädala kaupa iga klubi poolt.
Kalev: Selle MTÜ loomine võiks olla eelkõige kindlasti kohaliku omavalitsuse huvi.
Rene: See kontakt on plaanis ja lootus on leida ka toetust selleks tegevuseks.
Valvajad saavad oma käsutusse operatiivraadiojaama ja väljakutse tuleb merevalvekeskusest.
Valmiduspiirkond peaks olema eelkõige Tallinna laht. Sel suvel soojade ilmadega oli juhtumeid 2-4 korda
nädalas eelkõige Aegna ja Naissaare lähedal.
Oluline punkt on ka päästeoperatsioonil kahju tekkimise katmine. Rene sõnul PPA-ga lepingu sõlmides
kannab kulude tekkimisel need PPA.
Klubi poolelt vajab see aga usaldusväärsete ja aktiivsete inimeste olemasolu.
Klubi juhatuse põhimõtteline nõusolek selle vajaduseks on olemas. Rene pani ette, et teeb selgitustööd ning
püüab saada kokku esialgse tuumiku ning annab sellest KJK juhatusele teada. Seejärel tuleks teha vastav
otsus ja mille järel kutsume klubi uudiskirjas huvilisi üles oma aktiivsust näitama.

2. Eelarve täitmine 7 kuud – I. Ilves
Indrek Ilves andis ülevaate klubi eelarve täitmise seisust kuluüksuste kaupa. Seitsme kuu kokkuvõttes on
seis positiivne. Arutati kas edaspidi on vajalik eelarve täitmist jälgida kuupõhiselt.
Juhatus otsustas: sellise majanduse ja valdkondade mahu juures teha eelarve täitmise jälgmist kvartaalselt.

3. Arendusprojekti seis (I.Ilves)
4. Muud küsimused
4.1. Juhatus otsustas:
Uute liikmetena vastu võtta:
1. Urmas Arula – urmas.arula@sandman.ee
2. Kalev Kaal – kalev.kaal@mail.ee, 56928848
3. Indrek Rajangu – Indrek@mvwool.ee, 56563540
4. Riivo Torstenberg – riivoriivo@gmail.com, 56646820
5. Karl Daaniel Torstenberg - 59075883
6. Taavi Tikenberg – taavi@primepartner.eu, 5025399
7. Olavi Petron – Olavi.Petron@agri.ee, 58543994

8. Mait Müürsepp – mait.muursepp@eesti.ee, 53315910
9. Aleksei Žigadlo – aleksei.zigadlo@gmail.com, 5652702
4.2. Eetikaküsimused
Lähtuvalt klubi juhatusele saabunud Pärnu jahtklubi juhatuse kirjast, mille ajendiks oli Pärnu Jahtklubi
juhatuse poolt EJLile ja KJK’le saadetud ettepanek arvamuse saamiseks ja meetmete tarvitusele võtmiseks
seoses Alar Volmeri ebaeetilise käitumisega Muhu Väina regati ajal, arutas ka KJK juhatus eetikaküsimusi
laiemalt.
Lisaks Alar Volmeri küsimusele arutati ka Mati Sepa avaliku solvamise küsimust teise klubiliikme aadressil.
Juhatus leidis, et ei saa tolereerida sellist käitumist ja suhtumist.
Juhatus otsustas , teha KJK Eetika-ja tavanditoimkond ülesandeks osapoolte ärakuulamise ning võtaks
seisukoha antud juhtumites, millele vastavalt saaks klubi juhatus kujundada ja vastu võtta vajalikud otsused.
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