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

Koosolek algas kell 14:00 
Osalesid: Andreas Laane, Kalle Palling, Reet Hääl, Rainer Tammet, Kaupo Koplus, Tõnis 
Pohla, Ago Markvardt, Kaspar Kokk. 
Koosolek on otsustusvõimeline. 
Kutsutuna osales peasekretär Jaak Mae, päevakorrapunkti nr 1 juures Jüri Ratas, 
päevakorrapunkti nr 2 juures Tõnu Tõniste.  
Puudujad: Robert Peets, Arti Arakas.  
 
 
Kinnitati esitatud päevakord: 
1. Jüri Ratas’e kandidatuuri tutvustus EOK presidendina                   Jüri Ratas 
2. Tõnu Tõniste kandidatuuri tutvustus EOK presidendina               Tõnu 
Tõniste 
3. Hooaja tulemuste ülevaade                                                              Jaak 
Mae                                                                             
4. Ülevaade 2015-2016 eelarvest                                                                                 Jaak 
Mae                                                                                                                                                                                                                                                     
5. Tallinna linna toetuse jaotus alade vahel                      Jaak Mae 
6. Murdmaa alajuhi ja peasekretäri konkursside kokkuvõte           Andreas Laane                                                                                                                
7. Järgmise juhatuse koosoleku toimumise aeg                                                Andreas Laane                              
 
 
P.1. Jüri Ratas’e kandidatuuri tutvustus EOK presidendina 
Jüri Ratas tutvustas oma kandidatuuri ning nägemust EOK presidendi rollis. Tema hinnangul 
on peamised probleemid ja väljakutsed spordi laiapõhjalisuse suurendamine, ebapiisav 
rahastus pärsib arengut, tuleb välja töötada selge- ja laiapõhjaline rahastamise mudel, 
treenerite staatus ja treeneriks saamine, spordi laiapõhjalisuse suurendamine ning piisav 
rahastus aitaksid saavutada paremaid tulemusi olümpiamängudel ja rahvusvahelistel 
spordivõistlustel.  
 
Valdkonnad, mida Jüri Ratas soovib Eesti Olümpiakomitees kindlasti muuta on: EOK alla 
olümpiakeskuse loomine (nt Kääriku), spordi stabiilse rahastuse tagamine riigieelarve 
stateegias läbi EOK, RES-is ette näha kindel eelarverida EOK toetuseks ning treenerite 
kutsetasemete süsteemi loomine koostöös ülikoolidega. 
Otsus: Info võeti teadmiseks. 
 
P.2. Tõnu Tõniste kandidatuuri tutvustus EOK presidendina 
Tõnu Tõniste EOK presidendiks kandideerimise prioriteetideks on noorte saavutusspordi 
jätkusuutlikkuse tõstmine, treenerite positsiooni parandamine, saavutussportlaste tingimuste 
parandamine ning riikliku rahastamise läbipaistvamaks ja tõhusamaks muutmine.  
Otsus: Info võeti teadmiseks. 
 
P.3. Hooaja tulemuste ülevaade 
Teemat ei käsitletud. 
Otsus: ülevaade hooaja tulemustest tehakse järgmisel juhatuse koosolekul.  
Hääletus: poolt – 8; vastu – 0; erapooletu – 0 
 
P.4. Ülevaade 2015-2016 eelarvest 
Teemat ei käsitletud. 
Otsus: ülevaade 2015-2016 eelarvest antakse järgmisel juhatuse koosolekul. 
Hääletus: poolt – 8; vastu – 0; erapooletu – 0  



 
P.5. Tallinna linna toetuse jaotus alade vahel 
Teemat ei käsitletud. 
Otsus: Ettepanek Tallinna linna toetuse jaotamise kohta alade vahel esitatakse järgmisel 
juhatuse koosolekul. 
Hääletus: poolt – 8; vastu – 0; erapooletu – 0  
 
P.6. Murdmaa alajuhi ja peasekretäri konkursside kokkuvõte 
Tutvustati potentsiaalseid kandidaate, kes on esitanud avalduse osaleda murdmaa alajuhi ja 
peasekretäri ametikohtade täitmiseks välja kuulutatud konkurssidel.   
Otsus: Info võeti teadmiseks.  
 
P.7. Järgmise juhatuse koosoleku toimumise aeg 
Otsus: Järgmine juhatuse koosolek toimub 07.03.2016 kell 15:00 
Hääletus: poolt – 8; vastu – 0; erapooletu – 0  
 

 

Koosoleku lõpp kell 16:10 

 

 

Andreas Laane       

Koosoleku juhataja      


