ESL 30.09.2021 juhatuse koosoleku protokoll
Tondi Tennisekeskus, saal Black Lounge ja veebis: google.meet
Koosolek algas kell 15:00
Osalesid: Gert Lee, Jaanus Mikk, Reimo Kaasiku, Ago Markvardt, Kalle Palling, Vahur
Leemets
Ei osalenud: Matti Mürk, Tauri Tallermaa
Koosolek on otsustusvõimeline
Kutsutuna osalesid: Tõnu Seil, Rauno Loit, Maarika Sokk
Koosoleku juhatajaks valiti: Gert Lee, koosoleku protokollijaks valiti: Rauno Loit
Kinnitati esitatud päevakord:
1.
2.
3.
4.

ESL 2020/2021 auditeeritud majandusaasta kokkuvõte;
ESL 2021/2022 hooaja eelarve I kvartali täitmisest;
ESL Üldkogu kokkukutsumisest ja päevakorrast, ESL põhikirjalised muudatused;
Muud küsimused:
4.1 Andsumäe SK spordimeisterlikkuse grupi erandi otsustamine Spordikoolituse- ja
Teabe SA-le;
4.2 Klubide liikmelisusest;
4.3 Anti-dopingu alaste reeglite täitmine ja ESL juhatuse otsuste täiendamine antidopingu reeglite rikkumise puhul;
4.4 Kohtumine ESL presidendikandidaadi Pavo Raudseppaga;
4.5 Muu info.

PKP.1. ESL 2020/2021 majandusaasta kokkuvõte
T. Seil tutvustas juhatusele lisatud ESL 2020/2021 majandus- ja tegevusaasta aruannet, mille
kokkuvõttes ESL majandusaasta lõppes 80 336 eurose kasumiga. Netovara on auditeeritud
aruande seisuga veel – 13 462 euri. T. Seil selgitas, et jooksval majandusaastal on alaliit
praegu omakapitaliga taas plussis. T. Seil lisas, et hetkel käimas veel lõppenud majandusaasta
revisjonikomisjoni töö.
Otsused: ESL juhatus kinnitas 2020/2021 auditeeritud majandus- ja tegevusaasta aruande
PKP.2. ESL 2021/2022 hooaja eelarve I kvartali täitmine
T. Seil selgitas, et alad lähtuvad eelarve täitmisel majandusaasta algul koostatud 2021/2022
esialgsete eelarvete põhiselt. Eesmärgiks hooaja eelarvete ratsionaalne koostamine alade
prioriteetidest lähtuvalt. Eelarves on objektidele kalkuleeritud avaliku sektori vahendite ja
EOK erinevad baasrahastused. Eelarve täitmisest hetkel väljas Kultuuriministeeriumi covid19 võimalik toetus, mis ootab otsust. Hetkel pole eelarve täitmisesse lisatud suusahüppajate
2021 FIS Cupi, rullsuusatamise MK ja kahevõistluse MK etapi tulusid-kulusid. FIS Cupi ja

rullsuusa MK projektide tulemid on positiivsed. ESL juhatus arutas eelarve seisu ja I kvartali
täitmist koos FIS võistluste läbi ESL käinud eelarvetega.
Otsused: ESL juhatus võttis 2021/2022 eelarve I kvartali täitmise teadmiseks ja tegi
peasekretärile ja raamatupidajale ülesandeks periodiseerida esimese kvartali tulem selliselt, et
see peegeldaks 2021/22 majandusaasta esimese kvartali tegelikku seisu. Eesmärk on anda
esimese kvartali täitmisest ülevaade ka 20. oktoobril Üldkogule.
PKP.3. ESL Üldkogu kokkukutsumisest ja päevakorrast, ESL põhikirjalised
muudatused
T. Seil selgitas, et ESL Üldkogu on kavas kokku kutsuda hiljemalt 20. oktoobriks 2021.
Kindlasti päevakorras alljärgnev ESL auditeeritud 2020/2021 majandusaasta tegevusaruande
ja raamatupidamise aastaaruande tutvustus ja selle kinnitamine. Samuti enne kinnitamist ESL
revisjonikomisjoni ettekanne. Päevakorras on veel anda üldkogule ülevaade alaliidu
tegevustest, tutvustada 2021/2022 eelarvet ja see kinnitada. Kuna 05.10.2021 lõppevad osade
juhatuse liikmete volituste tähtajad, vahetunud on freestyle/lumelaua alakomitee juhatuse
esimees ja on laekunud uusi juhatuse liikmeks astumise sooviavaldusi, siis arutati juhatuse
liikmete valimise päevakorda lisamist. ESL juhatus arutas ja tegi ettepanekuid ESL põhikirja
muutmiseks/täiendamiseks seoses ESL presidendi valmise ja presidendi funktsiooniga.
Samuti arutati ESL põhikirja muutmise vajalikkust juhatuse töö juhtimisel ning
koordineerimisel, kui organisatsioonile presidenti ei valita. Üldkogul tuleks otsustada
põhikirja muutmine võimalusega ESL juhatusel valida enda seast juhatuse esimees, kes
alaliidu tööd juhiks.
Otsused: ESL juhatus otsustas kutsuda kokku ESL üldkogu 20.10.2021 alljärgneva
päevakorraga:
1) Eesti Suusaliidu auditeeritud 2020/2021 majandusaasta tegevusaruande ja
raamatupidamise aastaaruande tutvustus;
1.1) Eesti Suusaliidu revisjonikomisjoni ettekanne;
1.2) Eesti Suusaliidu auditeeritud 2020/2021 majandusaasta tegevusaruande ja
raamatupidamise aastaaruande kinnitamine;
2) Eesti Suusaliidu juhatuse ülevaade alaliidu tegevustest, 2021/2022 eelarve tutvustus ja
selle kinnitamine;
3) Eesti Suusaliidu Põhikirja muutmisettepanekutest;
4) Eesti Suusaliidu juhatuse liikmete ja presidendi valimine;
5) Vaba mikrofon/muud küsimused.

PKP.4. Muud küsimused:
4.1. Andsumäe SK spordimeisterlikkuse grupi erandi otsustamine Spordikoolituse- ja
Teabe SA-le
R. Loit selgitas, et vastavalt "Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas
nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele,
treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja

tagasinõudmise korrale" § 6 lg 9 alusel oleks võimalik teha ESL juhatuse otsusega erand Võru
SK/Andsumäe SK treeneri Olev Roots-u meisterlikkuse astme treeningrühmale, kelle vanus ei
vasta määruses lisas 2 kinnitatud meisterlikkuse astme vanuse alampiirile, mis on 15
eluaastat. Spordikoolituse- ja Teabe SA annab võimaluse teha vanuserühmas erandeid alaliidu
juhtorgani otsusega. Sportlastel, keda R.Loit esitas, on võimalus minna talvel võistlema FIS
Youth Cup võistlustele ja seepärast oleks erandi tegemine põhjendatud. Noormehed
võistlevad ka 09.10.2021 toimuvatel suvistel suusahüppe Eesti meistrivõistlustel Otepääl,
Tehvandi.
Otsus: ESL juhatus otsustas kinnitada Olev Roots-u meisterlikkuse astme treeningrühma
järgnevad noorsportlased - Markus Pungar (s.k. 03.11.2008), Ralf Rebane (s.k. 24.10.2008) ja
Lauri Juul (s.k. 11.09.2009).

4.2. Klubide liikmelisusest
ESL-le on esitatud uusi liikmes klubide taotluseid, mis on hetkel menetluses. Uusi liikmes
klubisid saab vastu võtta, kui on täidetud vajalikud tingimused ja nõuded ESL ees, Eesti
Spordiregistri ees ja on täidetud muud riigi poolt ettenähtud tingimused. Oluline on tegevusja majandustegevuse aruandevõlgade puudumine riigi (Eesti Spordiregister) ja ESL ees.
Täidetud peavad olema ESL pool küsitud kriteeriumid ja olemas vastava alakomitee
seisukoht. Eesmärgiks on toimivad, tugevad ja ala reaalselt arendavad ESL liikmes klubid.
Otsused: ESL juhatus otsustas kõikidele kriteeriumidele vastavad liikmes klubide taotlused
rahuldada. ESL juhatus otsustas alates 30.09.2021 kehtestada ESL liikmeks astuda
soovivatele klubidele ühe kordne sisseastumismaks summas 300 eurot.

4.3 Anti-dopingu alaste reeglite täitmine ja ESL juhatuse otsuste täiendamine antidopingu reeglite rikkumise puhul;
ESL juhatus on varasemalt arutanud Seefeldi MM 2019 operatsiooni „aadrilaskmine“ ajal
ilmsiks tulnud dopingujuhtumeid Eesti suusasportlaste ja nendega antud kaasuses välja
toodud inimestega seonduvalt. 05.03.2019 ESL juhatuse koosolekul arutati antud kaasusest
tulenevalt edasiste sammude üle, mainekahju, võimalikke tagasimaksenõudeid, edasiste
siseriikliku ja välist kommunikatsiooni puudutava ning muid vajalikke sammude osas
tulevikus. 05.03.2019 toimunud ESL erakorralise juhatuse koosolekul otsustati alljärgnev:
- ESL taunib igasugust dopingu kasutamist ja vahendamist ning aitab igati kaasa tõe välja
selgitamisele ning juhtumi detailide uurimisele;
- Peatada nimetatud Eesti sportlaste FIS litsentsid ja need kinni panna uurimise lõpuni;
- Toetada EOK pädevuses oleva treenerite kutsekomisjoni otsuseid seotud isikute
treenerikutsete äravõtmise ja juhendamise keelu osas;
- Selgitada juriidiliselt võimalikke tagasimakse nõudeid antud juhtumist tulenevalt
- ESL juhatus teeb ettepaneku kutsuda ESL murdmaasuusatamise alakomiteest tagasi Mati
Alaver;
- ESL tunnustab 5.03.2019 EOK täitevkomitee poolt antud juhtumis välja toodud seisukohti;

- ESL juhatus teeb antud kaasusega seonduvalt igakülgset koostööd FIS-ga, anti-dopingu
organisatsioonidega ja avaliku võimu esindajatega;
- ESL juhatus otsustab, et teadliku dopingu tarvitamise tuvastamisel, tarvitamisel ja sellele
kaasaaitamisel ei saa esindada tulevikus Eesti Suusaliidu poolt koondisi;
- ESL juhatus otsustab, et tulevikus ei saa eratiimid esindada Eesti Suusaliidu poolt
hallatavaid suusaspordialasid, esindada saab ainult ESL liikmes klubide kaudu.
ESL juhatus arutas olukorda tänases ja tuleviku vaates, kuna osade dopingureeglite
rikkumisega seotud isikute määratud karistused on lõppenud ja lõppemas. Arutati Seefeldi
juhtumi järgsete juhatuse otsuste täiendamist, mis peaksid olema spordiülene hea tava ja
kehtima spordialade üleselt.
Otsused: ESL juhatus otsustas lisaks 05.03.2019 vastu võetud juhatuses otsustele täiendada
neid alljärgnevalt:
-

Iskud, keda on karistatud dopingureeglite rikkumise eest, ei saa edaspidi kuuluda Eesti
Suusaliidu juhtorganitesse (alakomitee juhatus, Eesti Suusaliidu juhatus) ega töötada
Eesti Suusaliidu koondiste juhtivate treeneritena, esindajatena või mõnel muul
ametikohal Eesti Suusaliidus.

4.4 Kohtumine presidendikandidaadi Pavo Raudseppaga
ESL juhatus kohtus ESL presidendi kandidaadiks sooviva Pavo Raudseppaga. Kuulati ära
presidendikandidaadi nägemus ja platvorm Suusaliidu tulevikust.
Otsused: ESL juhatus võttis informatsiooni teadmiseks. 20.10.2021 toimuvale ESL üldkogule
peab kandidaadi seadma üles soovi korral ESL liikmes klubi.
4.5 Muu info
R. Loit andis ülevaatliku informatsiooni 02-4.07.2021 Tehvandil toimunud FIS Cup-ist
suusahüpetes. T. Seil andis ülevaate 20-22.08.2021 Tartus ja Tehvandil toimunud FIS
rullsuusatamise MK etapist ja 28.06-02.07.2021 toimunud talialade ühislaagrist Jõulumäel.
Nimetatud võistlused ja laager korraldati hästi ja jäid majandasid positiivse tulemiga. A.
Markvardt andis juhatusele ülevaate 10-12.12.2021 Otepääl, Tehvandil toimuvast FIS
kahevõistluse MK etapist. A. Markvardt selgitas, et korralduslikult ollakse graafikus ja
eelarveliselt peab projekt majandama positiivse tulemiga. V. Leemets informeeris juhatust, et
ESL-le on tehtud FIS poolt esialgne pakkumine võimalusel kaaluda murdmaasuusatamise
juuniorite MM-i korraldamiseks veebruar-märts 2022.a. Varasemalt pidi see toimuma Poolas,
Zakopanes. V. Leemets teavitab jooksvalt ESL juhatust, kui on selgunud selle võistluse
korraldamise tingimused ja eelarve.
Otsused: ESL juhatus võttis esitatud informatsiooni teadmiseks

Koosoleku lõpp kell 18:00
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