
ESL 18.03.22 juhatuse koosoleku protokoll 
 

Koht: Tondi Tennisekeskuse II korrus, saal Lavendel ja veeb  

Osalejad kohapeal: Gert Lee, Jaanus Mikk, Taavi Sepp 

Veebis: Ago Markvardt, Priidik Vesi, Tauri Tallermaa, Vahur Leemets, Andres Nurk, Heiko 

Heitur, Vahur Teppan 

Puudusid: Reimo Kaasiku 

Kutsuna: Tõnu Seil 

Koosolek algas 11:00  

Koosoleku juhataja: Tõnu Seil 

Protokollija: Taavi Sepp 

 

Kinnitati esitatud päevakord: 

1. ESL 2021/2022 eelarve III kvartali täitmisega ja IV kvartali prognoos 

2. Uute klubide liitumistaotlused 

3. ESL treenerikutse järeleksamite tasude kinnitamine ja FS/LL treenerite uue 
hindamiskomisjoni kinnitamine 

4. ülevaate EOK tippspordikomisjoniga kohtumisest ja otsustusprotsessist 
5. Alakomitee reglemendi muutmisettepanek 
6. Muud küsimused 

 

PPK. 1. ESL 2021/2022 eelarve III kvartali täitmisega ja IV kvartali prognoos 

T. Seil tutvustas juhatusele ESL eelarve III kvartali täitmisest, kuhu on sisse viidud avaliku sektori 

(lepingutega EOK tegevustoetused, EMV, noortespordi toetused, KulKa jm) jaotused alade vahel, 

alade kulude täitmine, eelarvet korrigeeritud varasemate ümbertõstmise/jaotamise otsustega 

(covid, MK), büroo eraldi palkadena lahti toodud. Lisatud hooaja muud tulud (travel money, 

omaosalused vms) ja alade lõikes kulud.   

Otsused: ESL juhatus võttis esitatud eelarve, selle täitmise ja informatsiooni teadmiseks. ESL 

eelarvekomisjon koguneb järgmise nädala kolmapäeval, analüüsib ESL 2021/2022 eelarvet ja 

seejärel esitatakse juhatusele kinnitamiseks.  

 

PPK. 2. Uute klubide liitumistaotlused 

T. Seil ja juhatuse liige J. Mikk tutvustasid juhatusele, et ESL-le on liikmestaotlused esitanud 

mäesuusatamisega tegelevad alljärgnevad klubid: 

1. MTÜ Swiss-Estonia Sport Team  

2. MTÜ Põltsamaa Kosmos 



T. Seil ja J. Mikk selgitasid, et mõlemad klubid on esitanud motiveeritud avalduse, põhikirja, 

liikmete nimekirja, registri kaardi ja sportlaste nimekirja. Lisaks toodi välja, et MTÜ Swiss-Estonia 

Sport Team asutajateks on Tarmo Jürisaar ja Ave Jürisaar, nende treener Nils Kroon ning 

treeningutel osaleb hetkel viis sportlast. Põltsamaa Kosmos asutajateks on Vahur Teder, Liis 

Needrit, Joel Pärle. Klubis on kolm treenerit/juhendajat ja kuus sportlast.  

Otsused: ESL juhatus kinnitas MTÜ Swiss-Estonia Sport Team ja MTÜ Põltsamaa Kosmos 

ESL liikmeks vastuvõtmise 

 

3. ESL treenerikutse järeleksamite tasude kinnitamine ja FS/LL treenerite uue 
hindamiskomisjoni kinnitamine 
 

PPK. 3.1. ESL treenerikutse järeleksamite tasude kinnitamine 

T. Seil selgitas, et on vajalik ESL treenerikutse järeleksamite tasude kinnitamine ESL juhatuse 

poolt. T. Seil lisas, et eksamite tasud on kinnitatud EOK kutsekomisjoni poolt, milleks on:  

• Abitreener EKR 3 (varasem I tase) - 40 eurot 

• Nooremtreener EKR 4 (varasem II tase) - 47 eurot 

• Treener EKR 5 (varasem III tase) - 56 eurot 

• Vanemtreener EKR 6 (varasem IV tase) - 72 eurot 

• Meistertreener EKR 7 (varasem V tase) - 80 eurot 

• Eliittreener EKR 8 - 100 eurot 

ESL juhatus arutas treenerikutsega seonduvate tasude üle I järeleksami ja II järeleksami osas 
EOK poolt kinnitatud eksami tasust. Arutati ESL teenindavatest kuludest seoses treenerite 
kutsete teenindamisega ja nende eksamite läbiviimise kuludega seonduvat ning tegi ettepaneku 
kehtestada järeleksamitasuks sama summa põhieksami tasuga.   
 

PPK. 3.2. FS/LL treenerite uue hindamiskomisjoni kinnitamine  
 
FS/LL alakomitee juhatuse esimees P. Vesi selgitas, et FS/LL alakomitee juhatus on valinud ja 
kinnitanud uuteks freestyle suusatamise EKR kutsekomisjoni liikmeteks Karl Kristjan Alasi, Liis 
Needrit ja Ranno Maasikmets. T. Seil selgitas juhatusele, et edaspidi on treeneri 
kutsekomisjonide nimeks hindamiskomisjon.   
 

Otsused:  

- ESL juhatus kinnitas nii I kui II treenerite järeleksami tasuks vastava taseme esimese 

eksami summa. ESL juhatus otsustas jätta võimaluse järeleksami summa mittetasumisest 

eksamit sooritava treeneri poolt väga mõjuvatel põhjustel   

- ESL juhatus kinnitas uue FS/LL treenerite hindamiskomisjoni liikmed. 

 

4. ülevaate EOK tippspordikomisjoniga kohtumisest ja otsustusprotsessist 
T. Seil selgitas juhatusele, et peale Pekingi tali OM-i kohtus EOK tippspordikomisjon talialadega 
3. märtsil 2022. ESL poolt oli vajalik kandidaatide kohta esitada 2022/23 ettevalmistus- ja 
võistlusplaan. Samuti kirjeldus spordimeditsiini ja taastumisalane teenindamise lahendamise 
kohta, taustajõudude (treenerid, füsiod, sparring jne) kohta ning lisada hooaja põhivõistlused ja 



eesmärgid (koht, aeg, tulemus). ESL esitas oma spordialade kandidaadid ja nägemused EOK 
tippspordi komisjonile. EOK tippspordi komisjoni liige A. Markvardt selgitas, et EOK teeb uue 
perioodi otsused talialade kategooria sportlaste osas 31. märts. Juhatuses toimus arutelu kuue 
spordiala esitatud nimede ja nende treenerite osas. Järgmisel juhatuse koosolekul on vajalik 
alade poolt esitada tippsordi osas pikem nägemus ja strateegiaplaan aastani 2026, mida 
käsitletakse järgmisel juhatuse koosolekul.  
 

Otsused: ESL juhatus võttis esitatud informatsiooni teadmiseks, antud päevakorrapunkti 

menetletakse uuesti järgmisel juhatuse koosolekul. 

 

5. Alakomitee reglemendi muutmisettepanek  
 
Struktuurikomisjoni liige T. Sepp tutvustas juhatusele peamiselt murdmaa alakomitee reglemendi 
ja preambulas ESL alakomitee reglemendi muutmisettepanekuid.  
 

Otsused: ESL juhatus otsustas kinnitada ESL alakomitee reglemendi muutmisettepanekud. ESL 

teiste alade muutmisettepanekud tulevad päevakorda vajadusel järgmistel koosolekutel. 

 

6. Muud küsimused 

6.1 ESL liikmesklubide tasu tõstmisest 

A. Nurk tegi juhatusele ettepaneku ESL liikmesklubide liikmemaksu  tõstmiseks nende paremaks 

haldamiseks ja teenindamiseks. ESL juhatus arutas ESL liikmesklubide maksu tõstmist ja läbi 

selle klubidele efektiivsema teenuse pakkumist. Hetkel on klubi aastane liikmemaks 32 eurot ja 

kehtestatud uute klubide liitumismaks 300 eurot. Sellega seonduvalt tutvustasid antud päevakorra 

punkti all T. Sepp ja A. Nurk lisaks ESL uue struktuuri ettepanekuid koos ametijuhenditega. 

Eesmärgiks on büroo töötajate ülesanded ametite kaupa fikseerida ja struktuur efektiivsemaks 

muuta. 

6.2 muu info 

T. Seil tutvustas juhatusele, et ESL 100 hooaja tänuüritus koos treenerite seminariga on  

planeeritud 5-7. mai 2022 Käärikul 

Otsused: 

6.1 ESL juhatus võttis esitatud informatsiooni teadmiseks eesmärgiga kinnitada uuendatud 

struktuuriettepanekud ja liikmemaksud järgmisel juhatuse koosolekul 

6.2 ESL juhatus võttis esitatud informatsiooni teadmiseks 

 

Koosolek lõppes kell 13:00 

Koosoleku juhataja       Koosoleku protokollija 

Tõnu Seil         Taavi Sepp 


