
ESL 05.04.2019 juhatuse koosoleku protokoll  
Tondi tennisekeskus saalis Black Lounge algusega 14:00 
 
Koosolek algas kell 14:00   
Osalesid: Andreas Laane, Ago Markvardt, Jaanus Mikk, Gert Lee, Asko Saarepuu, Kalle 
Palling (osales hääletamist vajavate punktide osas)  
Koosolek on otsustusvõimeline  
Kutsutuna osalesid: Tõnu Seil, Rauno Loit, Kerstin Kotkas, Katrin Mesila   
Puudusid: Tõnu Kull, Rait Pallo, Vahur Leemets, Madis Rahu   
 
 
Kinnitati esitatud päevakord: 
 

1. ESL 2018/2019 hooaja eelarvelisest seisust 
2. ESL riigieelarvelise noortespordi 2019 toetuste jagamise ettepanek ja kinnitamine 
3. Vaguli Spordiklubi kaebus treener Silver Eljandi käitumise suhtes  
4. Informatsioon EOK tippspordi komisjoni otsuse raames ESL-i toetuse saajate kohta 

alates 28. märts 2019 
5. Informatsioon ESL murdmaa alajuhi konkursist 
6. Informatsioon ESL arengukava koostamisest 
7. Muud küsimused 

 
 
P.1: ESL 2018/2019 hooaja eelarvelisest seisust 
ESL peasekretär andis ülevaate ESL 2018/2019 hooaja eelarvelisest seisust, hetke bilansist, 
müügi- ja ostureskontodest. Alajuhid ja alakomitee juhid kirjeldasid alade hetke eelarvet 
juhatusele esitatud materjalide põhiselt. Tulude poolel on peamiseks probleemiks 2019 
riigieelarveliste ja EOK toetuste vähenemine ESL-le käesoleva aasta veebruaris. Sellest 
tulenevalt ka vajadus kulude ülevaatamiseks, kokkuhoid ja eesmärk majandusaasta lõpuks 
eelarvete võimaliku tasakaalu saavutamine. 
 
Otsus: info võeti teadmiseks. Juhatuse liikmetele tagada võimalus koos peasekretäriga 
jooksva eelarveseisu ülevaatamiseks 
 
P.2: ESL riigieelarvelise noortespordi 2019 toetuste jagamise ettepanek ja kinnitamine 
 
Kultuuriministeerium ja EOK on otsustanud 2019. aastaks spordialaliidu noortespordi toetuse, 
mis otsustatakse riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetuseks eraldatud vahendite 
jaotamise korra alusel. Kultuuriministeerium on kandnud noortespordi vahendid EOK-le, kes 
omakorda kannab ESL-le noortespordi edendamiseks raha 34 568 EUR. 2018 aastaga 
võrreldes on seda raha 33 095 EUR vähem. Sellest tulenevalt hangiti klubidelt noortespordi 
aruanded ja täitsime ESL-i riigieelarvelise noortespordi toetuse jaotuse punktitabelit. 
Aladevahelise jaotuse aluseks on tulemuslikkus rahvusvahelisel areenil, ala sisene jaotus 
kõikide saadud punktide alusel perioodil 2015-2018. Klubidele edasi kandmiseks läheb 75% 
kogu eraldatud summast 25 926 EUR.  
Punktide summa kokku oli alade üleselt 517 ning sellest:    
- 256 ehk 49,52 % murdmaasuusatamisel (12 838,56 EUR)  
- 166 ehk 32,10 % kahevõistlusel + suusahüpetel (8322,24 EUR)   
- 57 punkti ehk 11,03 % Freestyle + lumelauad (2859,64 EUR)  
- 38 ehk 7,35 % mäesuusatamisel (1905,56 EUR)  



Raha jagatakse klubidele, kus toimub treeningtöö noortega ning kes pole 2018. aasta 
aruannete põhjal maksuvõlglased ei maksuametile ega spordiregistrile.   
 
Noortespordi rahadest 25 % ehk 8642 euri saab seaduse järgi jätta alaliidule. Hetkel kehtivate 
jaotuspõhimõtete kohaselt saame jätta ESL-le aladeüleselt juuniorite ja U23 MM-del 
osalemise raha. See summa on läinud jagamisele alade vahel nendel võistlustel osalemiseks 
vastavalt osalejate arvule. Samadel alustel on jagatud ka eelmise hooaja toetused. Lisa 1: 
noortespordi rahade jaotus klubidele  
 
Otsus: info võeti teadmiseks ja kinnitati noortespordi rahade jaotus klubidele.  
 
P.3: Vaguli Spordiklubi kaebus treener Silver Eljandi käitumise suhtes  
 
Vaguli Spordiklubi on ESL-le esitanud kaebuse seoses 23.02.2019 Tallinnas suusahüpete 
karikasarjas VIII etapi võistlustel toimunud intsidendi kohta seoses Silver Eljandi käitumisega 
seoses. Toimus kaebuse sisu arutelu 
 
Otsus: info võeti teadmiseks, tauniti tekkinud olukorrast tulenevat käitumist ja tehti ettepanek 
kuulata ära ka teine osapool 
 
P.4: Informatsioon EOK tippspordi komisjoni otsuse raames ESL-i toetuse saajate 
kohta alates 28. märts 2019 
 
EOK on otsustanud toetuste saajad alates 28.03.2019   

- A kategooria sportlase a. Kelly Sildaru A+ toetus ja ettevalmistustoetus 
- C kategooria sportlaste toetus: Kristjan Ilves, Kevin Maltsev  
- Treenerite toetus: A kategooria Tõnis Sildaru, C kategooria Andrus Ilves, Jaan Jüris 
- Noorte kvartaalne toetus: Andreas Ilves, Artti Aigro, Tomis Laine, Keidy Kaasiku, 

Kaidy Kaasiku, Henri Roos, Martin Himma, Mariell Marlii Pulles, Karl Sebastian 
Dremljuga 

- Noorte treenerite kvartaalne toetus: Tambet Pikkor, Toni Trenkwalder, Reimo 
Kaasiku, Riho Roosipõld, Tanel Ojaste, Asko Saarepuu 
 

Otsus: info võeti teadmiseks  
 
P.5: Informatsioon ESL murdmaa alajuhi konkursist  

 
Murdmaasuusatamise alajuhi konkursil kandideerisid kuus inimest. Toimus kandideerijate ja 
valiku protsessi arutelu 
 
Otsus: info võeti teadmiseks. Tehti ettepanek ESL peasekretäril, murdmaa alakomitee juhil ja 
võimalusel murdmaad esindavatel juhatuse liikmetel viia läbi kohtumised kandidaatidega ning 
teha kandideerijate hulgast valik  
 
P.6: Informatsioon ESL arengukava koostamisest  
Peasekretär andis ülevaate Eesti suusaspordi arengukava 2019-2023 koostamise protsessist, 
mis kirjeldab Eesti Suusaliidu, liikmesklubide ja suusaspordi koostööpartnerite ühiseid 
eesmärke spordialade arendamisel. Vähemalt kord aastas annaks ESL juhatus ülevaate 
arengukavas toodud eesmärkide ja tegevuste elluviimisest. Ühtlasi annab see võimaluse 



seatud plaane ajakohastada ning täpsustada, et jooksvalt säiliks 3-4 aasta pikkune eelvaade 
lähiaja plaanidest. Eesti suusapordi alade ülesed arengueesmärgid on: 

1. Suusaspordi populaarsus laste ja noorte seas kasvab 
2. ESL liikmesklubid on harrastajate jaoks atraktiivsed ja kvaliteetsed spordiühendused 
3. Eesti suusaspordi tipud on rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised 
4. Spordialade arengut toetavad heas korras ja tihedas kasutuses rajatised  

Arengukavale lisandub kavandatud tulude-kulude prognoos 2019-2023 strateegiaeesmärkide 
teemade ja tuluallikate lõikes. Arengukavas seatud eesmärgid ja olulised tegevused 
kooskõlastatakse veel alade ja klubidega. Eesmärk on esitada kinnitamiseks 2019. aasta 
üldkogule. 

 
Otsus: info võeti teadmiseks  
 
P.7: Muud küsimused 

 
7.1: Peasekretär Tõnu Seili ESL toiminguteks volituste pikendamine 
Seoses peasekretäri ESL toiminguteks vajaliku notariaalse volituse aja lõppemisega on 
tarvilik selle pikendamine. ESL presidendi ettepanek on volitusi pikendada viieks aastaks. 
 
Otsus: Pikendada Tõnu Seili volitusi viieks aastaks ESL vajalike toimingute teostamiseks  
Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0  
 
7.2: Peasekretär Tõnu Seili kui ESL poolse esindaja volituste pikendamine Tehvandi 
Spordikeskus SA nõukogu liikmena    
Seoses Tehvandi Spordikeskus SA nõukogu liikmete volituste aja lõppemisega on tarvilik 
ESL kui sihtasutuse ühe asutaja esindaja nõukogu liikme volituste pikendamine kolmeks 
aastaks. 
 
Otsus: Pikendada Tõnu Seili volitusi kolmeks aastaks Tehvandi Spordikeskus SA nõukogu 
liikmena   
Hääletus: poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0  
 
 
  
Koosoleku lõpp kell 16:00       
 
 
 
 
Andreas Laane                  Rauno Loit  
Koosoleku juhataja                Koosoleku protokollija   
  
  
 
 
 
 
 



 
Lisa 1: 2019 noortespordi rahade jaotus klubidele  
 
		 Noortespordi	jaotus	2019	 Summa	 Summa	 Summa	 Summa	 KOKKU	
		 Juriidiline	nimetus	 murdmaa	 KV+SH	 LL+FS	 mäesuusk	 		
1	 ESS	Põhjakotkas	 609	 2246,5	 		 		 2855,5	
2	 Nõmme	Spordiklubi	 1149	 1701,4	 		 		 2850,4	
3	 Elva	Suusaklubi	 		 2289,3	 		 		 2289,3	
4	 Andsumäe	Suusaklubi	 		 2054,4	 		 		 2054,4	
5	 Nõmme	Lumeakadeemia	MTÜ	 		 		 2000	 		 2000	
6	 Võru	Suusaklubi	 1388	 		 		 		 1388	
7	 CFC	Spordiklubi	 1317	 		 		 		 1317	
8	 Tartu	Suusaklubi	 1264	 		 		 		 1264	
9	 MTÜ	Karupesa	Team	 1104	 		 		 		 1104	
10	 Surfhouse	Team	MTÜ	 		 		 859,64	 		 859,64	
11	 RR	Suusaklubi	 839	 		 		 		 839	
12	 Suusaklubi	Jõulu	 821	 		 		 		 821	
13	 Alutaguse	Suusaklubi	 750	 		 		 		 750	
14	 Ambla	SK	 733	 		 		 		 733	
15	 Mäesuusakool	MTÜ	 		 		 		 712,86	 712,86	
16	 MSK	Väike-Munamägi	 		 		 		 645,62	 645,62	
17	 Põlva	Serviti	 627	 		 		 		 627	
18	 Ülenurme	Gümnaasiumi	SK	 467	 		 		 		 467	
19	 Kuningamäe	SK	 432	 		 		 		 432	
20	 Tartu	Slalom	 		 		 		 392,35	 392,35	
21	 Sakala	SK	 388	 		 		 		 388	
22	 Viljandi	SK	 361	 		 		 		 361	
23	 Tamsalu	AO	Spordiklubi	 361	 		 		 		 361	
24	 Tartu	Valla	Spordikool	 254,8	 		 		 		 254,8	
25	 Nordiko	 		 		 		 154,73	 154,73	
26	 Vaguli	Spordiklubi	 		 30,64	 		 		 30,64	
		 Kokku	 12864,8	 8322,24	 2859,64	 1905,56	 25952,24	
 


