
Eesti Suusaliidu juhatuse koosoleku protokoll 
16. novembril 2015, Alexela büroos, Roseni 13, Tallinn 
 

Koosolek algas kell 15:00 
Osalesid: Andreas Laane, Ago Markvardt, Rainer Tammet, Kaspar Kokk, Robert Peets, 
Kaupo Koplus, Tõnis Pohla. 
Koosolek on otsustusvõimeline. 
Kutsutuna osales peasekretär Jaak Mae. 
Puudujad: Arti Arakas, Reet Hääl, Kalle Palling.  
 
 
Kinnitati esitatud päevakord: 
1. Esitlus antidopingu teemadel                               Elina Kivinukk 
2. Audiitori valiku diskussioon                                                              Jaak Mae                                                                             
3. Hooaja 2015/2016 eelarve ja koostöölepingud                                                         Jaak Mae                                                                                                                                                                                                                                                      
4. Arengukava jaoks saabunud ettepanekud alakomiteedelt             Jaak Mae  
                    Andreas Laane 
5. Sportlaste lepingud, ESL-i kodukord ja alakomiteede reglement            Jaak Mae                                                                                                                                                                                                                                                
6. Otepää MK teleõiguste leping             Jaak Mae 
7. Järgmise juhatuse koosoleku toimumisaeg                                                   Andreas Laane                               
8. Kohapeal algatatud teemad                                                                                    Jaak Mae 
 
 
 
P.1. Esitlus antidopingu teemadel 
Elina Kivinukk andis ülevaate Eesti Antidopingu (EAD) tegevusest. Teadlikkuse tõstmiseks on 
korraldatud koolitusi, näiteks treenerite kevadseminaril 2015. a mais, kuhu on olnud kaasatud 
nii treenerid kui tippsportlased. EAD poolne ootus on, et alaliidud võiksid edaspidi näidata üles 
suuremat huvi koostöö vastu. Samuti on ettepanek hõlmata koolitustel sihtgrupina rohkem 
noorsportlasi. Käesoleval aastal on lisaks võistlusvälistele testidele läbi viidud EAD 
eestvedamisel ka kolm testimist Eesti Meistrivõistlustel.  
 
Aastaks 2016 saab välja tuua peamised eesmärgid: pöörata rohkem tähelepanu koolituste 
korraldamisele, tagada läbimõeldud kommunikatsiooni seoses dopinguvastase võitlusega 
ning panustada aktiivsemalt nii võistlussiseste kui ka –väliste testide läbiviimisesse.  
 
Eesti Antidopingu ja alaliitude vahelist suhtlust saaks tõhusamaks muuta jagades infot 
võistluskalendrite kohta ning ettepanekuid, kuidas viia ellu nn kavala testimise kontseptsiooni. 
Võistlusväliste testidega üldiselt probleemi pole, sest tegemist on selgelt piiritletud ja 
kohustusliku testimisega: A-tasemel sportlase puhul regulaarsusega kolm korda aastas, B-
tasemel vähemalt üks kord aastas jne. Ent võistlussiseste testimiste korraldamine on 
keerulisem. Vastuseks küsimusele, millises mahus oleks optimaalne teste läbi viia, tõdeti 
ühiselt, et Eesti Suusaliidu huvi võiks olla kõikide rahvusvaheliselt võistlevate sportlaste aasta 
jooksul ära testimine.  

Lahendamaks olukorda, kus sportlased ei pruugi teada, millised on keelatud ained, on EAD 
kodulehel leitav ravimite register, kust saab nii ravimi kui toimeaine põhiselt kontrollida, mis 
on lubatud ja mis keelatud. Tervisesportlaste teavitamiseks on ellu kutsutud kampaania 
„Spordin puhtalt“ ning veel üks alternatiiv viidatud sihtgruppi kõnetada on kutsuda erinevatele 
rahvaspordiüritustele infot jagama antidopingu saadikuid. 
Otsus: EAD ja ESL lepivad kokku, kus võistlustel ning millises mahus oleks mõistlik sportlasi 
testida. Lillehammerisse sõitjate nimekiri selgub jaanuaris 2016, mille baasil kooskõlastatakse 
selle hooaja koolituste ja testimise plaanid.  
Hääletus: poolt – 7; vastu – 0; erapooletu – 0 



 
P.2. Audiitori valiku diskussioon 
Andreas Laane kohtus audiitorbüroo Ernst & Young esindajatega ning novembrikuu lõpuks 

peaks saabuma otsus, millistel tingimustel on nad valmis pakkuma teenust ESL-ile.  

Otsus: Andreas Laane teavitab ülejäänud juhatust, kui Ernst & Young on audiitorteenuse 

osutamise kohta oma otsuse langetanud. 

Hääletus: poolt – 7; vastu – 0; erapooletu – 0 

P.3. Hooaja 2015/2016 eelarve ja koostöölepingud 
Eelarvefaili andmetega täitmine on veel pooleli, kuid formaadi osas tehti ettepanek lisada 

juurde kaks veergu YTD ja võrdlus eelmise aastaga. Ootus kõigile juhatuse liikmetele ning 

büroo inimestele on täiendada koostöölepingute nimekirja potentsiaalsete sponsorite infoga.   

Otsus: eelarvefail esitatakse juhatusele lõplikul kujul kahe nädala jooksul ehk hiljemalt 

novembri lõpuks. Vajadusel kasutatakse selle täitmiseks büroo inimeste abi. 

Otsus: värskendada sponsorite nimekirja vastavalt uutele sõlmitud lepingutele.  

Otsus: ESL-i büroo koostab registri, mis sisaldab infot kõikide sõlmitud lepingute kohta ja 

ülevaadet, millised kohustused nendega kaasnevad. Sealhulgas sponsorluslepingud, kus 

ESL on kolmas osapool, taotlused Eesti Kultuurkapitalile, EAS-ile jne.  

Hääletus: poolt – 7; vastu – 0; erapooletu – 0 
 

P.4. Arengukava jaoks saabunud ettepanekud alakomiteedelt 

Tutvuti alakomiteede poolt esitatud ettepanekutega.  

Otsus: täiendada arengukava numbrilisi eesmärke ka selgitustega, miks just konkreetselt 

sellised eesmärgid on püstitatud ning juurde lisada tegevusplaan nende saavutamiseks.    

Hääletus: poolt – 7; vastu – 0; erapooletu – 0 

P.5. Sportlaste lepingud, ESL-i kodukord ja alakomiteede reglement 
Esitati ettepanek, et nii sportlaste lepingu esialgsele versioonile kui ka alakomitee 

reglemendile võiks kõik juhatuse liikmed edastada omapoolsed kommentaarid e-kirja teel.  

Otsus: lisaks ESL-i juhatuse liikmetele küsida arvamust sportlaste lepingu ja alakomitee 

reglemendi kohta ka erinevate klubide käest. 

Hääletus: poolt – 7; vastu – 0; erapooletu – 0  

 

P.6. Otepää MK teleõiguste leping 

Peale põhjalikumaid läbirääkimisi tundub, et tõenäoliselt jätkame Otepää MK teleõiguste osas 

koostööd Infront’iga.   

Otsus: lepiti kokku, et lähema paari päeva jooksul saadab ESL välja ametliku vastuse Infront’i 

pakkumisele lisades juurde omapoolse nägemuse. Täiendavalt püüab Jaak Mae ka Sarah 

Lewis’e abil olukorrale lahendust leida.  

Hääletus: poolt – 7; vastu – 0; erapooletu – 0  

 

P.7. Järgmise juhatuse koosoleku toimumisaeg 

Ettepanek on korraldada järgmine ja ühtlasi käesoleva aasta viimane ESL-i juhatuse koosolek 

14.12.2015 kell 11:00 

 

P.8. Kohapeal algatatud teemad 

Tõstatati küsimus, milliste põhimõtete alusel valitakse, kes juhatuse liikmetest allkirjastab 

ESL-i poolt dokumente. 

Otsus: lepiti kokku, et koostatakse protseduur esindusõiguste jagamiseks. Samuti 

vormistatakse üldvolitus Jaak Mae nimele, et poleks vaja juhtumipõhiselt ja ükshaaval volitusi 

väljastada. 

ESL-ile ühtse kindlustuspartneri leidmiseks on käimas läbirääkimised. 



Otsus: Jaak Mae edastab Andreas Laane’le detailsema info sportlaste, varustuse jms kohta, 

keda/mida on vaja kindlustada.  

Hääletus: poolt – 7; vastu – 0; erapooletu – 0 

 

 

Koosoleku lõpp kell 17:15 

 

 

Andreas Laane       

Koosoleku juhataja      


