
ESL 22.04.2022 juhatuse koosoleku protokoll 

Tondi Tennisekeskus II korrus, saalis Black Lounge, Tallinn ja veebis  

Algusega 11:00 

Osalejad kohapeal: Jaanus Mikk 

Osalejad veebis: Reimo Kaasiku, Ago Markvardt, Priidik Vesi, Gert Lee, Vahur Leemets, 

Andres Nurk, Vahur Teppan, Taavi Sepp 

Ei osalenud: Tauri Tallermaa, Heiko Heitur 

Koosoleku juhataja: Tõnu Seil 

Protokollija: Jaanus Mikk 

 

Kinnitati esitatud päevakord: 

1. ESL 2022/2023 eelarve koostamisest – eelarve komisjoni liikmed ja peasekretär 

2. Turunduse ja kommunikatsiooni komisjon ülevaade - Vahur Teppan 

3. ESL liikmesklubide võlgnevused ja väljaarvamised 

4. FS/LL alakomitee esimehe lahkumisavaldus 

5. Muud küsimused 

 

PKP.1. ESL 2022/2023 eelarve koostamisest 

Peasekretär ja ESL eelarvekomisjoni liikmed andsid juhatusele ülevaate 2022/2023 eelarve 

koostamisest. Juhatus arutas selle koostamise printsiipe tulude ja kulude osas nii alarühmade, 

büroo kui ka eriprojektide osas. Selgitati, et ESL 2022/2023 eelarve drafti tulu poole koostamisel 

on sisestatud teadaolevad EOK ja avaliku sektori tulud aladele ja büroole. Erasektori tulu hetkel 

prognoosina ilma katvate kokkulepeteta eelarve draftis kuvada ei saa. Planeerida saab EOK 

kategooriad ja noorte toetuseid + treenerid. Samuti saab planeerida EOK prognoositava 

tegevustoetuse, mis jaguneb alade vahel ning EOK prognoositava noortespordi toetuse, mis 

jaguneb 25 % kogu summast aladele. Juhatus arutas tulude planeerimisel ka Kultuurkapitali 

aastaprojekti toetust ja prognoositavad kvartaalsed üksikprojektide toetuseid. Samuti Team 

Estonia lisavahendid aladele. Eelarvesse on lisatud ka prognoositavad FIS võistluste eelarved 

(kahevõistluse MK, murdmaa MK, suusahüpete FIS Cup). Juhatus arutas ka ESL klubide 

liikmemaksude üle, treenerite kutsekoolituse ja eksamite tulu ja sellega kaasnev kulu osas, samuti 

litsentside eelarvestamist. Juhatus arutas MK etappide tulemist ühe hooaja põhiselt büroo kulude 

katmist kindla fikseeritud summa ja kokkulepitud protsente etappide kasumist.  

Otsused: ESL juhatus otsustas 2022/2023 eelarvet uuesti menetleda järgmisel koosolekul peale 

alade eelarvete läbivaatamist ning täiendusi tulude ja kulude osas 

 



PKP.2. Turunduse ja kommunikatsiooni komisjon ülevaade 

V.Teppan andis juhatusele kokkuvõtliku ülevaate olulisematest ESL turunduse ja 

kommunikatsiooni tegevustest 2021/2022 hooajal. Arutati koostöid PR Agendaga, "Suusajuttude" 

podcastiga, Delfiga, anti ülevaade „100 suusatunni“ projektist jms. Juhatus arutas ja kaardistas 

ESL uue hooaja kevad-suvise kommunikatsiooni ja võimalikke kokkuleppeid partneritega antud 

valdkonnas sügisest hooaja lõpuni. T. Seil andis teada, et Suusaliidu kevadseminar toimub 6-7. 

mai Käärikul. ESL hooaja lõpetamine toimub eraldi mai lõpus. FIS aastakonverents toimub 25-

26. mail, kus toimuvad ka juhtorganite valimised. Käesolevas olukorras ei toeta ESL nendel 

valimistel Venemaa ja Valgevene kandidaate.  

Otsused: ESL juhatus võttis esitatud informatsiooni teadmiseks ja otsustas mitte toetada FIS 

juhtorganite valimistel Venemaa ja Valgevene kandidaate  

 

PKP.3. ESL liikmesklubide võlgnevused ja väljaarvamised 

7.04.22 koosolekul otsustas juhatus anda klubidele võimaluse võlgnevuste likvideerimiseks 

mõistliku aja jooksul kuni 21. aprillini 2022. ESL sekretariaat ja raamatupidamine vaatas üle ja 

võttis ühendust võlgu olevate klubidega. Selleks ajaks ei olnud oma põhikirjalisi kohustusi täitnud 

MTÜ Spordiklubi Exsequor.  

Otsused: ESL juhatus otsustas ühehäälselt arvata MTÜ Spordiklubi Exsequor oma 

liikmesklubide hulgast välja  

 

PKP.4. FS/LL alakomitee esimehe lahkumisavaldus 

Priidik Vesi esitas tagasiastumispalve freestyle/lumelaua alakomitee juhatuse esimehe ja ESL 
juhatuse liikme kohalt omal soovil. Juhatus arutas P. Vesi lahkumise põhjuseid ja alarühma 
siseseid probleeme ning soovis tema edaspidistes ettevõtmistes edu.    

Otsused: ESL juhatus võttis P. Vesi poolt esitatud tagasiastumispalve teadmiseks 

PKP.5. Muud küsimused 

Juhatus arutas veelkord ESL struktuuri muudatusi ja uusi ametijuhendeid tegevjuhi, alajuhtide ja 

büroo juhi osas. Ametijuhenditesse viidi sisse klausel, et hariduse osas on „eelistatult kõrgharidus 

või selle omandamine“. Juhatuses toimus arutelu ka seotud isikute osas ESL struktuuris ning 

sellest tulenevate riskide maandamine otsuste tegemisel. 

Otsused: ESL juhatus kinnitas ametijuhendid. Andres Nurk ei osalenud hääletamisel 

Koosolek lõppes 12:30 

Järgmine juhatuse koosolek toimub 10. mai 2022 

Koosoleku juhataja        Koosoleku protokollija 

Tõnu Seil         Jaanus Mikk 


