Eesti Suusaliidu juhatuse koosoleku protokoll
31. oktoober 2018, TERE Tennisekeskuses, Sõjakooli 10
Koosolek algas kell 15:00
Osalesid: Andreas Laane, Madis Rahu, Asko Saarepuu, Tõnu Kull, Rait Pallo, Vahur
Leemets, Jaanus Mikk, Gert Lee
Koosolek on otsustusvõimeline.
Kutsutuna osalesid: Tõnu Seil, Rauno Loit, Kerstin Kotkas, Ergo Leibak, Margot Paali, Katrin
Mesila
Puudusid: Ago Markvardt, Kalle Palling (volitas koosolekul hääletama päevakorrapunktide
osas Andreas Laanet)
Kinnitati esitatud päevakord:
1. 05.10.18 ESL üldkogul valitud juhatuse tutvustus
2. Ülevaade 2018/2019 eelarvete ja alade hetkeseisust
3. MK-etappide korraldamise hetkeseisust
4. Eesti Suusaliidu poolt korraldatavatest treenerikoolitustest
5. ESL liikmeks astumise avaldus Arigato Spordiklubi MTÜ
6. Kohapeal algatatud teemad:
6.1 ESL avaliku raha jagamise proportsioonid
6.2 Meditsiinialased soovitused sportaste külmetushaiguste vältimiseks
P.1: 05.10.18 ESL üldkogul valitud juhatuse tutvustus
ESL 05.10.18 korralisel üldkogul valiti ESL-le juhatus alljärgnevas koosseisus:
Andreas Laane – ESL president, volitustega 15.06.2019
Madis Rahu – volitustega 20.10.2019
Tõnu Kull – volitustega 20.10.2019
Kalle Palling – volitustega 3. aastat alates 05.10.2018
Ago Markvardt - volitustega 3. aastat alates 05.10.2018
Asko Saarepuu - volitustega 3. aastat alates 05.10.2018
Jaanus Mikk - volitustega 3. aastat alates 05.10.2018
Gert Lee - volitustega 3. aastat alates 05.10.2018
Rait Pallo - volitustega 3. aastat alates 05.10.2018
Vahur Leemets - volitustega 3. aastat alates 05.10.2018
Juhatuse liikmed tutvustasid oma tausta ja eesmärke ESL juhatuses kaasa löömiseks ja
panustamiseks.
Otsus: juhatus võttis päevakorrapunkti teadmiseks.
P.2: Ülevaade 2018/2019 eelarvete ja alade hetkeseisust
T. Seil tutvustas juhatusele ESL üldeelarvet seisuga 08.10.18, mis on välja saadetud infona
ka ESL liikmesklubidele eelarvekavana. Alajuhid tutvustasid alade hetkeolukorra tulu-kulu
eelarveid. ESL juhatusele kirjeldati 23.10.18 toimunud EOK infotunni koosolekul alaliitudele
tutvustatud avaliku sektori ja EOK poolseid spordialaliitude rahastamispõhimõtteid 2019.

aastaks. T. Seil andis juhatusele ülevaate ESL võimalustest ja valikutest tulenevalt eelarve
täitmise protsessist avalikust sektori vahenditest.
Otsus: esitatud informatsioon võeti teadmiseks. Kinnitati 08.10.2018 ESL liikmesklubidele
edastatud 2018/2019 eelarve kava

P.3: MK-etappide korraldamise hetkeseisust
T. Seil andis juhatusele ülevaate MK-de projektijuhtide (Ago Markvardt, Kunnar Karu) tööst,
kavandatud tegevustest ja eelarvelisest seisust.
Otsus: esitatud informatsioon võeti teadmiseks

P.4: ESL poolt korraldavatest treenerikoolitustest
K. Kotkas andis juhatusele ülevaate ESL poolt korraldatavatest treenerikoolitustest.
ESL-l spordiregistri andmete järgi 97 kutsetunnistusega treenerit. 2015. aastast rakendunud
riiklik treeneritoetusi saavad ESL aladest murdmaasuusatamise, suusahüpete/kahevõistluse
ja mäesuusatamise treenerid. Treenerikoolituste organiseerimise käigus on põhiprobleemiks,
treenerite harjumatus kutsetaseme tõstmiseks erialakoolitustel osalema. Probleem on
arusaamisel täiendkoolituse nõudest taseme pikendamisel. Aastast 2017 kontrollib kogu
süsteemi ja dokumente ainuisikuliselt Spordikoolituse ja -Teabe SA. Alates 2018. aasta
algusest oleme suutnud korraldada mitmeid erialakoolitusi, probleemiks madal osalemise
aktiivsus. Käesoleval hooajal korraldab ESL murdmaasuusatamise EKR3 ja EKR5
tasemekoolitused. See on esimene kord, mil alaliit pakub ühe hooaja jooksul
murdmaatreeneritele võimaluse osaleda kõigil kolmel tasemekoolitusel. Lisaks on kevadesse
2019 planeeritud mäesuusatamise EKR3 tasemekoolitus, lumelauaspordi EKR3
tasemekoolitus ja kahevõistluse ning suusahüpete EKR4 tasemekoolitus ja suve algusesse
iga-aastane treenerite kevadseminar.
Otsus: esitatud informatsioon võeti teadmiseks ja treenerikoolitustega seonduvat infot peab
ESL regulaarselt jagama liikmesklubidele ja nende treeneritele
P.5: ESL liikmeks astumise avaldus Arigato Spordiklubi MTÜ
ESL-le on liikmeks astumise avalduse esitanud Arigato Spordiklubi MTÜ, kellel on 1200
eraisikust liiget. Lisatud on ESL liikmeks astumise avalus, põhikiri, liikmete nimekiri ja
registrikaart
Otsus: võtta ESL liikmeks Arigato Spordiklubi MTÜ

P.6: Kohapeal algatatud teemad
6.1 ESL avaliku raha jagamise proportsioonid
Murdmaa alakomitee esimees Asko Saarepuu ja murdmaa alajuhataja Ergo Leibak esitasid
juhatusele murdmaasuusatamise ja teiste alade ESL avaliku raha jaotamise võrdluse. Välja
toodi murdmaasuusatamise ala suurus, litsentsiga sportlaste, treenerite ja harrastajate arv.
Sellest tulenevalt tehti ettepanek murdmaasuusatamise olemasolevate avaliku sektori
rahastamise ümbervaatamiseks ja tõstmiseks vähemalt 45 % toetustest. Toimus arutelu ja

vastastikune argumenteerimine alade esindajate juhatuse liikmete poolt. Eesmärk on leida
vahendeid juurde, mitte olemasolevaid vahendeid ümber jagada.
Otsus: murdmaasuusatamise ala esitab juhatusele argumenteeritud seisukohad ja
ettepaneku proportsioonide ümbervaatamiseks
6.2 Meditsiinialased soovitused sportaste külmetushaiguste vältimiseks
Madis Rahu tutvustas ettevalmistatud meditsiinialaseid soovitusi sportaste külmetushaiguste
vältimiseks
Otsus: ESL paneb soovitused kodulehele avalikult üles
Koosoleku lõpp 17:00
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Koosoleku juhataja
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