ESL 18.02.2021 juhatuse koosoleku protokoll
Veebikoosolek: veebikoosolekuna google meet
Osalesid: Jaanus Mikk, Gert Lee, Ago Markvardt, Reimo Kaasiku, Vahur Leemets, Kalle
Palling, Tauri Tallermaa
Ei osalenud: Matti Mürk
Koosolek on otsustusvõimeline
Kutsutuna: Tõnu Seil, Rauno Loit, Ave Nurk, Katrin Mesila, Maarika Sokk
Koosoleku juhataja ja protokollija: Tõnu Seil
Kinnitati esitatud päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ESL 2020/2021 eelarve koos III kvartali täitmisega ja IV kvartali prognoos;
Põhja suusaalade MM-l osalevate koondiste kinnitamine;
Suusaliidu meediapartnerlusest;
Informatsioon EOK tippspordikomisjoni otsustest 2021/2022 hooaja kohta;
ELSF-ESL vaheline suusalihvimasina koostööleping;
Muud küsimused.

PKP.1. ESL 2020/2021 eelarve koos III kvartali täitmisega ja IV kvartali prognoos
T. Seil selgitas, et juhatusele esitatud eelarvesse on sisse viidud kolme kvartali täitmine, mis
sisaldab ka kõiki tänaseks otsustatud avaliku sektori vahendeid ja on kaetud peamiselt EOK
otsustega. Lisaks tegevustoetusele on otsustatud ESL spordikohtunike toetus ja
saavutusspordi/Team Estonia toetus. EOK tegevustoetuse sees on eelarves arvestatud alade
vahelist jagunemist ning EMV korraldamiste summade jagunemist. EOK on otsustanud ESLle eraldada noortespordi toetuse, mis jaguneb 75 % klubidele ja 25 % ESL aladele jun MM-del
võistlemiseks vastavalt osalejate arvule. T. Seil lisas, et noortespordi klubide vahelise jaotuse
kohta peab juhatus tegema eraldi otsuse. Eelarvesse on lisatud jaotustena ka Kultuurkapitali
lepingutega kaetud otsused. Ülalkirjeldatud toetused laekuvad 2020/2021 majandusaasta sees.
Hasartmängumaksu lisatoetus laekub järgmisesse majandusaastasse. J. Mikk tõstatas juhatuses
teema mäesuusatamise MM-dele minevate sportlaste lisatoetamise osas ala eelnevate
perioodide positiivse jäägi kasutamise arvelt.
Otsused: ESL juhatus kinnitas 2020/2021 eelarve III kvartali täitmise ja võttis teadmiseks IV
kvartali prognoosi baasnumbritest lähtuvalt. ESL juhatus otsustas mäesuusatamise MM-del
osalemise katteks eraldada ala eelnevate perioodide positiivse jäägi arvelt 10 000 eurot.

PKP.2. Põhja suusaalade MM-l osalevate koondiste kinnitamine
ESL juhatust informeeriti eelsesivatest FIS tiitlivõistlustest. 22.02-07.03.2021 toimuvad
Saksamaal Oberstdorfis põhja suusaalade maailmameistrivõistlused murdmaasuusatamises,
kahevõistluses ja suusahüpetes. Lisaks informeeriti juhatust, et mäesuusatamise MM toimub
Itaalias, Cortina D'Ampezzos 8-22.02.2021. Alajuhid, peatreenerid ja vastutavad treenerid
esitlesid juhatusele varasemalt alakomiteedes kinnitatud koondise liikmeid ja kandidaate.
Otsused: ESL juhatus kinnitas Põhja suusaalade ja mäesuusatamise MM-de koondised.

PKP.3. Suusaliidu meediapartnerlusest
G. Lee informeeris juhatust meediapartnerluse koostöö põhimõtetest ja väljunditest Ekspress
Meediaga. Juhatuses toimus arutelu peamiselt Delfi Sport keskkonnas Suusaliidu erilehele ESL
aladega seonduva sisu ja tegevuste üle. Arutati ka ESL alade sisuloome koostamist ja selle
täitmise tegevusplaani.
Otsused: ESL juhatus võttis esitatud informatsiooni teadmiseks ja kinnitas meediaalase
koostöö jätkumise Ekspress Meediaga.

PKP.4. Informatsioon EOK tippspordikomisjoni otsustest 2021/2022 hooaja kohta
T. Seil informeeris, et ESL esindajad kohtusid EOK tippspordikomisjoniga, kus arutati
potentsiaalsete A-C kategooriale pretendeerivaid ESL sportlasi ja nende treenereid. ESL
põhjendas tippspordikomisjonis seisukohta, et kategooriate nimekirja peavad saama kõikide
meie alade sportlased ja nende treenerid, vastavalt EOK kriteeriumides väljatoodule. T. Seil
selgitas, et EOK poolsed tippspordikomisjoni otsused ja muudatused kategooriate nimekirjades
jõustuvad alates märtsist 2021 ja kehtivad kuni 2022 olümpiani. EOK tippspordikomisjoni
hindamise kriteeriumiteks on peamiselt käimasoleva hooaja tulemused MK-delt, jun MM
tulemused ja täiskasvanute MM-de tulemused. Juhatusele esitati informatsioon, millised A-C
kategooria ESL sportlased ja treenerid on praegu olümpiaettevalmistustoetuse nimekirjas. Kõik
noorte saavutusspordi toetuse saajate nimed otsustab EOK tippspordikomisjon eraldi pärast
kõikide MM-de lõppemist märtsis 2021.
Otsused: ESL juhatus võttis esitatud informatsiooni teadmiseks

PKP.5. ELSF-ESL vahelise suusalihvimasina koostööleping
ESL juhatusele on esitatud vastava koostöölepingu draft. T. Seil selgitas, et EOK ja riik on
otsustanud toetada ELSF-i suusalihvi masina hankimisel nelja aasta jooksul. EOK tingimuseks
on ELSF-i ja ESL vaheline koostöö lihvimasina kasutamisel. Sellest tulenevalt soovib EOK
kahe alaliidu vahel fikseeritud koostöölepet perioodil 1.03.2021-1.05.2026. Koostöö järgselt
peab suusalihvimasin teenindama ELSF ja ESL A koondiseid, U-23 koondiseid ja juuniorite
koondiseid ning saadetakse koostöös EOK-ga Pekingi OM-le 2022 ning Milano OM-le 2026.
Võistlusvälisel hooajal hoitakse masinat Otepääl SA Tehvandi Spordikeskuse hooldemajade
parklas. Suuskade lihvimine võistlusvälisel perioodil toimub juuli-august ja november. T. Seil
selgitas et koostöölepingu järgi ESL-le lihvimasina soetamisel ja ülalpidamisel kulusid ei
järgne.
Otsused: ESL juhatus kinnitas ELSF-ESL vahelise koostöölepingu.
PKP.6. Muud küsimused
ESL juhatus arutas liikmesklubide hetkeseisu, liikmemaksude- ja aruannete võlglasi ning
tegevuse lõpetanud klubide väljaarvamist nende lõpliku staatuse selgumisel ESL-s ja Eesti
Spordiregistri ees. Arutati ka ESL üldist kommunikatsiooni ja covid-19 viiruse piirangutest
tulenevaid väljakutseid ning sellega kaasnevaid võimalikke lisakulusid käimasoleval hooajal.
Otsused: ESL juhatus võttis arutelude teemad teadmiseks.

