
Eesti Suusaliidu juhatuse koosoleku protokoll 
02. veebruaril 2016, Alexela büroos, Roseni 13, Tallinn 
 

Koosolek algas kell 11:00 
Osalesid: Reet Hääl, Andreas Laane, Kalle Palling, Kaupo Koplus, Rainer Tammet, Tõnis 
Pohla. 
Koosolek on otsustusvõimeline. 
Kutsutuna osales peasekretär Jaak Mae. 
Puudujad: Arti Arakas, Ago Markvardt, Kaspar Kokk, Robert Peets.  
 
 
Kinnitati esitatud päevakord: 
1. MTÜ Lumelauaklubi BRICOLE avaldus astumaks välja Eesti Suusaliidust           Jaak Mae                              
2. Klubide taotlused treeningettevalmistuseks ja võistlustegevuse toetamiseks      Jaak Mae  
Eesti Suusaliidule  
3. 14.12.2015 ja 26.01.2016 juhatuse koosolekute protokollide kinnitamine     Andreas 
Laane 
4. Töölepingu lõpetamine ESL–i peasekretäriga                                    Andreas Laane                                                                    
5. Töölepingu sõlmimine MK-etappide korraldamise projektijuhiga          Andreas Laane 
6. Tallinna linna toetus Eesti Suusaliidule talispordi arendamiseks         Andreas Laane 
7. ESVL kiri ESL–ile                                                                                               Jaak Mae                                                                                                                             
8. Järgmise juhatuse koosoleku toimumise aeg                                                 Andreas 
Laane         
9. Kohapeal algatatud küsimused                                                                                                   
 
 
 
P.1. MTÜ Lumelauaklubi BRICOLE avaldus astumaks välja Eesti Suusaliidust 
MTÜ Lumelauaklubi BRICOLE esitas avalduse astuda välja Eesti Suusaliidust. 
Otsus: rahuldada MTÜ Lumelauaklubi BRICOLE taotlus. 
Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0 
 
P.2. Klubide taotlused treeningettevalmistuseks ja võistlustegevuse toetamiseks Eesti 
Suusaliidule 
MTÜ Spordiklubi Suusavägi, MTÜ Spordiklubi Serviti ja MTÜ Team Haanja esitasid 
taotlused treeningettevalmistuse ning võistlustegevuse jaoks toetuse saamiseks.  
Otsus: rahuldada MTÜ Spordiklubi Suusavägi, MTÜ Spordiklubi Serviti ja MTÜ Team 
Haanja toetuse taotlused.  
Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0 

P.3. 14.12.2015 ja 26.01.2016 juhatuse koosolekute protokollide kinnitamine 
Tutvuti 14.12.2015 ja 26.01.2016 protokollidega. 
Otsus: kinnitada 14.12.2015 toimunud juhatuse koosoleku ja 26.01.2016 aset leidnud 
elektroonilise hääletuse protokollid. 
Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0 
 
P.4. Töölepingu lõpetamine ESL–i peasekretäriga Jaak Mae 
Kuivõrd Eesti Suusaliidu strateegia on ümber kujundamisel, valitseb soov suunata fookus 
sportlaste järelkasvu toetamisele ning pöörata rohkem tähelepanu murdmaasuusatamise 
kõrval ka teistele talispordialadele, on tõstatunud vajadus üle vaadata organisatsiooni 
struktuur ja selles hetkel tegutsevate töötajate ametiprofiilid. Sellest tulenevalt esitati 
ettepanek lõpetada tööleping ESL-i praeguse peasekretäriga ning kuulutada välja konkurss 
uue Eesti Suusaliidus administratiivseid kohustusi täitva inimese leidmiseks.  



Otsus: ESL-i juhatuse liikmed volitavad Andreas Laane’t pidama Jaak Mae’ga läbirääkimisi 
seoses preemia ja lahkumishüvitisega.  
Otsus: uue peasekretäri leidmiseks kuulutatakse välja konkurss hiljemalt reedel 05.02.2016. 
Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0 
 
P.5. Töölepingu sõlmimine MK-etappide korraldamise projektijuhiga 
Selleks, et parimal moel rakendada oma oskusi ja kogemusi eesti suusatamise hüvanguks, 
pakuti Jaak Mae’le võimalust jätkata edaspidi tööd ESL-i juures MK-etappide korraldamisel. 
Otsus: alustada läbirääkimisi MK-etappide korraldamise projektijuhi lepingu sõlmimiseks. 
Sellega seonduvad täiendavad kokkulepped lisakulude katmise, aastakasumi jaotamise jms 
detailide kohta lepivad kokku Andreas Laane ja Jaak Mae ning lõpliku kinnituse annab ESL-i 
juhatus. 
Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0 
 
P.6 Tallinna linna toetus Eesti Suusaliidule talispordi arendamiseks 
Algselt oli plaanis Tallinna linna toetuse abil toota kunstlund, kuid praegustes 
ilmastikuoludes on see ebamõistlik ning tuleks prioriteedid ümber vaadata. Esitati ettepanek, 
et eraldatud ressursse võiks kasutada hoopis Tallinna noorsportlaste treeningute ning 
võistlustel osalemise toetamiseks.  
Otsus: lepiti kokku, et alakomiteed esitavad ettepanekud, millised tegevused vajavad 
Tallinna linna toetust enim ning konkreetne ressursside jaotus otsustatakse selle põhjal 
elektrooniliselt. 
Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0 
 
P.7. ESVL kiri ESL–ile 
Eesti Seeniorspordi ja Spordiveteranide Liit esitas üleskutse taotleda ühiselt koos Eesti 
Suusaliiduga õigust korraldada seenioride murdmaasuusatamise Masters World Cup’i 
võitlus 2020. aastal Otepääl. ESVL-i nägemuses võiks ESL olla võistluste peakorraldaja ning 
nemad omalt poolt on valmis igakülgselt kaasa aitama ettevalmistuste ja korraldusega.  
Otsus: ESL on nõus korraldama MWC võistlus 2020. aastal Otepääl aga mitte võtma endale 
sellega seonduvaid võimalikke rahalisi kohustusi. 
Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0 
 
P.8. Järgmise juhatuse koosoleku toimumise aeg 
Järgmise juhatuse koosoleku toimumise aeg lepitakse kokku e-kirja teel. 
 
P.9. Kohapeal algatatud küsimused 
Seoses vähenenud riigipoolse toetuse ja uuendustega Eesti Suusaliidus esitati ettepanek 
restruktureerida ESL-i büroo töö ning jätkata võimalusel väiksemas koosseisus.   
Otsus: enne töölepingute lõpetamist lepitakse kokku mõistlik aeg asjade üleandmiseks.  
Otsus: lepiti kokku, et eelarvefail tuleb korda saada 2016. aasta veebruarikuu jooksul. 
Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0 
 

 

Koosoleku lõpp kell 12:15 

 

 

Andreas Laane       
Koosoleku juhataja      


