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EESTI SOUDELIIDU LIIDUPAEVA KOOSOLEKU PROTOKOLL

Aeg: l7.veebruar 2007
Koht: Viliandi Maavalitsuse suur saal.

Algus kell 14 15, 15PP ketl 17.30

vastavaltp6hiki{alemoodustasidLiidupiievaLiiduliikmetepooltvalitudvolinikud
jargmiselt:

SK "Energia" - 4 volinikku: Jevgenia Gulova. Mihhail L,ebedev' Ivan Maitakov

pti*u,.ri"",,_ + volinikku: Maui Killing, Reet palnr. Ulvi Lutoskiq Roman Lutoskin

i[';Pa-J' - 4 volinikku: Arvo Looriti, Tatjana Jaanson, Rita Ma:er' Raini Lelle'

iax fu.t 4 volinikku: Jaan Vaiksaar, Urmas Heinl, Lauri Pind' Tanel Kliiman

Viljandi SK - 2 votinikku: Ruth Vaar, Anne Treimuth

Taliinna SK - 2 voliniklcr: Mihkel Klementsov, Robert V{ili

TU AK SK -2 vohnikku: -

Koosolekul osales 19 hai:ile6iguslikku volinikku 22 v6imalikust'

Koosolekulviibisid:ReinKilk-presidurt,TOnuEndrekson-juhatuseliige

iaan Tults- ettepanek valida koosoleku juhatajaks soudeliidu viitsepresident Mihkel

Klementsov, prot&olfiiaks Jane Kalda , mandaatkomisjoni liikmeks Robert viili.

OTSUS: Poolt: 19 vastu:0 erapooletuid: 0

Koosoleku juhataja Mihkel Klementsov- ettepanek kinnitada Eesti Soudeliidu iildkoosoleku

paer,akord.

PAEVAKORD:
1. 2006.aasta tegevuse amanne.

2. 2OO6.a. tegevuse finants aruanne.

3. Revisi onikomisj oni ettekanne

4. 2OO7 ..a. tegevuse pShlsuundade lonnitamine

5. 2007 . a. kl;bide aasta- ja sisseastunusmaksude kinnitamine

6. 2OO7 .a. eelan e krnnitamine
7. Uute juhatuse liikmete valimine
s. ESL-i pohikirja muudatuste kinnitamine
9. Jooksvad kusimused

ETTEPANEK: Kinnitada Eesti Sdudeliidu Liiduptieva piievakord'

OTSUS: Poolt: 19 vastu:0 erapooletuid: 0



1. PAEVAKORRAPUNKT: 2006-aastategevuse aruanne.

J. Tults teeb kokliuv6te l,ihtudes 2006. aasta p6hisuundadest'

Tippspordi poole pealt mtirgib, et Eesti s6udetiit valiti kolme parima alaliidu hulk4 mis raagib

jubu 'ir"enau 
eest. R66mu valmistas Kaisa Pajusalu ja Jevgenia Rondina noorte

;aailmameistritiitel ning paarisaerulise neljapaadi MM-i pronksmedal.. Loodetust

f.ufrrutr,,utr jai Latini ji Omitnjevi v6istlushooaeg. Meeldiv, et kaheksapaadi projeLt on

jiitkusuutlik. Avaldab tunnustust treeneritele M Killingule ja M Leppikule'

Eelmisel aastal v6eti suund, et igal aastal saaks korda uks baas. 2005. aastal valmis Narva

rO"i.U*r, ZOO6 **tA TUASk baas realiseerumas. Setlel aastal alustatakse Viljandi

sdudebaasi vZiljaehitamist. Baaside arendamine ei ole liiinud ktiLll sellises jfiekorras ja tempos

;;t; -" oleml soovinud aga siiski see toimib. Eelmisel aastal oponeerisid baaside seisukorra

neiatiivsema poole pealt l. Vaiksaar ja A.Loorits, et baaside olukord ei ole olnud kunagi nit

ha.lb.

Suurendada harrastajate arvu 2 korda- Idee R. Kilgilt, et see garanteeriks tugevaiSulise

meeskonna. Statistika jrirgr oleme suurendanud harrastajate amt 2oo/o. Statistika kajastab ka

sdudeklubisid. mis ei ole ESL-i liikmesklubid, kuid on miirkinud oma pdhitegevuste hulka ka

s6udmise.

Eesmrirgiks voetud liidu parem rahastamine on tiirdetud. Ttinu presidendi aktiivsele tegevusele

on nii riigi, EOK kui sponsorite poolne toetus olnud miirkimisvtitime'

organisatsiooniline irlesehitus ning treeneritevaheline koost66 on juba praegu palem Nii'19::

tiia?rmt. paarisaerulise kahepaat; nelj apaadi Narva-Pzimu telg. Koosto6d on siiski v6imalik

tunduvalt parandada.

Kaasata voistluste kajastamisse TV-d. FISA seisukoht o4 et toodetakse viiga hea telepilt OM-

st MM-st, MK etappidest. 2006. aastal oli meil iilekanne MM-st ja MK III etapist, mida on

planeeritud ka sellel aastal jatkata.

pohisuuna.ks 2006. aastal oli jatkata Tartu soudekanali vriljaarendarmst. Vdibolla on meie

,po.tfii" saavutusete taga ka iee, et me ei ole pidanud finantseerima t,inapAevase s6udebaasi

eiritusse- kuid siiski see on piievakorras, et Eestis oleks uks tSeline sSudekeslus.

Rein Kilgi 2006. aasta kokkuv6te:

Mfirgib 
-tira 

medalid tiitlivSistlustelt ning parema rahastamise. Baaside koha pealr arvab, et me

suudime korda teha lihe soudebaasi aastas. Tartus tuleks ara lahendada see- kuidas teha

koostood kahe klubi vahel. Kuidas itra kasutada TU spordibaasi, mitte ainult sdudebaasi osas

vaid ten'ikun4 mis paeks olema Tartu ulesanne.

sK Piimu sSudebaasi osas kaivad labiriiiikimised P6hja-Kotka ja linnavalitsuse vahel, kus

otsus peaks setguma lfiiaja1. Kalevi baasi puudutav otsus liikkus maakiisimuste osas edasi'

Rahasiamise osas on kaa.lutud pangalenu ja v6imalusel Kultuuriminisleeriumi garantiikirja.

Margib, et tuleb rohkem tfielepanu podrata meediale, kui. me oleme pildis, siis me oleme

oleriar. Voimalusel kaaluda kdheksapaadi osalemist MM-il v6i 2008 MK etapil Luzemis.

T6deb, et sellel hooajal on paatide komplelteerimine peadmurdev, mis tuleneb soovist



saavutada MM-il voimalikult hea tulemus. samas vtilja vSidelda OM-ile kohti rohkem, kui tihe

paadi jagu

Liihikeseks kokkuvotteks annab koosolel:u juhataj a s6na s6udeklubide esindajatele:

Piimu SK.
A. Loorits - sportlikus m6ttes oli 2006.aasta edukas. Baasi tuleviku suhtes ei ole siiani selgust.

SK Kalev.
Matti Killing- sportliku poole pealt hooaeg igati korda liiinud. Panustasime rohkem inventari.

Maakfisimuste 
- 

tahenemisel loodame alustada baasi renoveerimisl. Treenerid on.

harjuatmsiv6imalused on ja arenenemise ruumi on ka.

SAK Tarhr.
T. Kliiman , tippspordis ajutine madalseis. Eelmine aasta valmis eskiispmjekt sSudebaasi

viiikese juurdeihitusek ja renoveerimiseks. Jiirgmisel nadalal kuulutatalise Iiilja
projel,teerimiseks riigihange. Loodetavasti j6utakse selle aasta lOpuks ka ehitusha.nkeni, kuid

iindlust selles osas pole. E6rtusraha selle aasta linna p6hieelarves pole planeeritud.

Narva Energia.
ivan Mostahov - meeldiv on see, et spordikooli ja spordiklubi koostoo on iatkuv. Soudebaasi

rekonstrueerimise esimene etapp oli edukas. Jtirgnusena on planeeritud treeningsaali ja

tti0koja ehitamne. Treenerid tootavad j a lapsed treenivad.

Viljandi SK
R. Vaar sportlikus mottes v6ib vSistlushooega lugeda Snnestunuks. Majandusliku poole pealt

alustatakse tainu Viljandi linnale vetelpiiiistehoone renoveerimist, kuhu ehitatakse dussiruumid,

saunad, klubiruumid. Aastal 2008 on planeeritud ellingu valmimine. Noori on ja varustuse

muretsemise osas katsume ise hakkama saada-

Tallinna SK
M. Klementsov - sportliku poole pealt ei saa rahule jZi:ida- Klubi esinumber on V. Prosvimin.

Laia pinda pole me suutnud tekitada. Harjutamistingimused on head. Eesmiirgiks

organisatsiooni siseselt treeneritoOd t6hustada-

I.I,ETTEPANEK:
Krita heaks 2006. aasta hooaeg.

OTSUS: 2006. aasta hooaeg kiideti hea.lis.

2. PAEVAKORRAPUNKT: 2006. a. tegeruse finantsaruanne.

J.Tults- 2006. aasta finantsaruanne. Tulude osa oli planeeritust suurem- sponsortoetused, EOK

lisatoetus. Ha.ridusmtnisteeriumi noorteraha vaihenes vdrreldes 2005. aastaga- EOK eraldas

eraldi Innove projelli jaoks 74 000.-. Planeeritust suuremad olid kulutused veelaagritele ning

tiitlivSistlustele.



3. PAEVAKORRAPUIIKT: Revisjonikomisjoni ettekanne

Jaan Vaikaar - revisjonikomisjoni aruanne. Juhtis tiihelepanu jiirgmrstele probleemidele'

puudu majandusseisu iieloomustav bilanss, mis annab iilevaate kulutuste voogudest. Kadunud

on pohivara nimekiri 2002. aasta seisuga. P6hivara inventuur siiani teostamata. Tekkinud

."gJau, ssl-i varade kasutamises klubides. Paranema peaks biiroo ja raamatupidaja vaheline

ko"ostOO. Vaikevarade nimekri puudub. Pikemaks perioodiks mdeldud rnventari kasutamiseks

on vormistamala kasutajatega kasutamisperioodi kohustused (eliitkoondise aerud).

M. Klementsov- kas revisjonikomisjoni esimehel on ettepanek. L-uidas likvideerida hetkel

aerudega tekkinud segadus?

J. Vaiksaar - L:ui sportlasele ostetakse spordiinventari sportlasele ESL-i eelarves vastavall

etteniihtud L-ulutusteiealt, siis on see ESL-i vara ning see tuleb kohustusega miiiiratleda ja kui

nlra" t*rturu"g on mo6das tagastatakse ESL-le. ESL otsustab, kas seejtirel tuleb inventar

maha kanda v6i nr. maha mutia. Peasekretiiri poolt valjatootatud plaani alusel kinnitab juhatus

ESL-i rnventari kasutamise korra"

J.Tults- ESL-i varade kohta on vajalik teha inventuur ning p6hivara osas teha

iimberhindamised.

3.1. ETTEPANEK:
M.Klementsov- kuna ESL-i varade kohta iilevaade puudub. siis Liidupttev teeb iuhatusele

kohustuseks viia liibi inventuurja varad reaalsete viiiirtustega arvele \'6tta'

OTSUS: teostada ESL-i varade inventuur.

Tatjana Jaanson- A koondise sportlastele on ette naihtud oliimpiaettevalmrstuseks konkeetne

summa- Seda raha ei saa sportlane endale, seetottu spordinventari (suusad" jalgarattad) ostmisel

tekib vara ESL-ile. P6hiline probleem aerudega. Uldiselt on olnud mi, e1 need aerud on iiiiinud

sellele klubile- kust on koondise liige pfit.

M.Klementsov- kui aerude kasutamine on toimunud selliselt, et koondise liikmetele ostetud

aerud on iaiiinud nendesse klubidesse, Lrrst nad piirit, siis on see olnud mingis m6ttes

to-p"*ut.ioo"iks. Juhatusel tuleb siiski asi konketiseerida ja fikseerida- kas sellisel moel

jatkata vdi leida mingi muu lahendus

3.2. ETTEPANEK:
Kiita heaks revisjonikomisjoni aruanne.

OTSUS: Poolt 19, vastu 0, erapooletuid 0'

3,3 ETTEPANEK:
Kinnitada 2006. a- tegevuse finantsaruanne.

OTSUS: Poolt 19, l'astu 0, erapooletuid 0.

Lisa 1 . Eesti Sdudeliidu 2006. a eelarve ja ttiitrnine'

Lisa 2. Revisjonikomisjoni araunne ESL tegevustesl2006' a'



4.PAEVAKORRAPIINKT: 2fi)7. aasta ESL-i tegetuse pohisuundade kinnitamine.

Tegevussuundadest andis iiLlevaate J. Tults, reastades 2007. aasta tegel'use p6hisuunad

jiirgnevalt:
l. Koondise ettevalmistamine MM-iks ja vfiemlat 3 paalkonna pii.iisemine oMJe.

2. Medal Noorte MM-ilt.
3. Treeneritekaadri ktisimuse lahendamine Tartus'

4. Jatkata organisatsioonilis -poliitilist tege\ust iihe soudekeskuse vdljaarendamtse

realiteedi saavutamist.

5. Lahendada s6udebaaside organisatsioonilised kisimused Piirnus'

6. Tugevdada ESL-i tegevust meedia valdkonnas (TV kaasamine)'

J. Vaiksaar - EOK ja ESL- i vahel sSlmitud koostoolepingu lisas seisab, et ESL taotleb

spordiktubides tegelejite arvu suurenemist 2007. a statistiliste vaatluste kokkuvdttes vtihemalt

z'oo harrastajani,-r.uihulg* noorte harrastajate arvu 550 -ru ja naiste harrastajate arvu 200-ni.

Saifit.-" rd"a*isega t"egelevate spordiklubide arvu l4-klubina ning kasvatama ESL-i

liikmesklubide arvu 2007. a lSpuks 8 klubini'

J. Tutts- statistikaametile on andnud oma andmed spordiklubid, kes oma p6hitegevuseks

miirkinud sSudmise. sellest ka sellised arvud.

J. Vaiksaar - pdhisuundadesse lisada punkt liihtuvalt eelpool marnitud iepingulistest

kohustustest. Samuti v6tta eesmtirgiks naiste B koondise moodustamine'

M. Klementsov - p6hisuundadest on vtiljajzi:inud juuniorite tiimi tegevus?

J. Tults - esialgselt oli planeeritud, et kaheksapaat liiheb tiiispangale jzirgmisel aastal._ Kuna ka

fresidendi nalemrs ja soov on viia kaheksapaat viilja MM-le. teeb ettepaneku lisada

pohisuundadesseE8prolektijaU23koondisejatkusuutlikusekindlustamine,

4.l.ETTEPANEK: Lisada tegevuse pShisuundadesse jiirgmised punktid ja kinnitada 2007.

aasta tegevuse p6hisuunad:

7. Harrastajate ja Hubide anu suurendamine'

8. Naiste B koondise moodustamine.

9. ES projekti ja U 23 koondise jiitkusuutlikuse kindlustamine'

OTSUS: Poolt 19- vastu 0, erapooletuid 0.

5. PAEVAKORRAPUNKT: 2007.a. klubide aasta- ja sisseastumismaksude kinnitamine.

R. Vali - ettepanek, t6sta suurte klubide aastamaks ja sisseastumismaks 8000 kroonini ja

vaikeste kulbidel aastamaks ja sisseastumismaks 4000 kroonini'

R. Palm - ettepanek jatta samaks.

5.1. ETTEPANEK: 2007. aasta klubide aastamalis ja sisseastumismaks suurtele klubidele 800

ja viiikestele 400 kroom.



OTSUS: Poolt 18. vastu 0, erapooletuid l.

6.PAEVAKORRAPUNKT: 2007. eelarue kinnitamine.

Eesti S6udeliidu 2007. aasta eelaNest tegi iilevaate peasekretar J Tuhs'

U 23 ja E 8 projelli treeningettevalmistuseks planeeritud 
. 
summa on ebapiisav ning loodab

siinkoiral ka klubide toetusele. Tiitliv6istluste eelarved on pingelised'

J. Vaiksaar - Eesti KV-d on iihepiievane vSistlus ning planeeritud kulu on 17 000.- ja ia Eesti

noorte-, juumorite- , veteranide MV-d on kaheptievane vdistlus ning planeeritud 25 000.-.

Millest selline suur kulu Eesli KV-l?

J Tults - vdistluste auhinnafondid on erinevad ning SK Piimule on makstud v6istlusradade

ettevalmistamise eest igal konaldatud v6istlusel 7500 kooni + 1500 krooni'

J. Vaiksaar- lisada eelarvesse naiste B-koondise ettevalmistamiseks kulude poolele 100 000.-.

Kuna EOK-ga solmitud lepingus on noortekoolituse nimeki{as 20 noort ja hetkel sinna

nlmekida ku"uluvad ka no 6 koondise liikmed, siis vSimalusel v6iks sealt vahendeid leida-

iilejiiiinud tuleks siis ESL-il omavahenditest leida.

I-1. Lutoskin - kust leitakse 100 000 kooni?
J. Tults -lisada Kultuurkapitali tulude poole peale 100 000 kooni'

6.1' ETTEPANEK: Lisada kulude poole peale punkt 3.6. naiste B koondise

lreeningettevalmistuseks 100000 kooni ning tulude poolele purktile 3 (Kultuurkapital)

100 000 kooni.

OTSUS: Poolt 19. vastu 0, erapooletuid 0 .

6.2. ETTEPANEK: Kinnitada ESL-i 2007 aasta eelarve'

OTSUS: Poolt t9. vastu 0, erapooletuid 0 .

J. Vaiksaar - ktisimus seoses Alfa voistlutse eelarve kinnitamisega- Kuna voistlus toimub emte

aastaeelarve kinnitamist, siis t Siks olla seal planeeritud jzirgmise aasta r,Sistluse tulud-kulud.

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku, et 2008. aasta eelarvet me ei aruta ning delegeerib antud

kiisimuse, [uidas paremini Alfa vdistlust eelarves kajastada, lahendada s6udeliidu juhatusele.

Lisa 3. Eesti S6udeliidu 2007.aasta eelarve

7. PAEVAKORRAPUNKT: Uute juhatuse liilmrete valimine.

M. Klementsov- avaldused P- A. Allikuit, R.Niirskalt ja A. Graumannilt astumaks tagasi

Eesti SOudeliidu iuhatuse liikme kohalt.

7.1. ETTEPANEK; vabastada ESL-i j uhatuse liikme staatusest jiirgmised isil-ud:



l.Peeter- Aleksander Allik ik 37005020219

2. Robert Ntirska lk 34809212713
3. Ame Graumarm ik 35805196014

OTSUS: Poolt 19, vastu 0, erapooletuid 0.

M. Klementsov palub teha kohalviibij atel ettepanekud uute juhatuse liikmete valmiseks.

T. Kliiman - teeb ettepaneku valida ESL-i juhatusse Hannes Astoki ning Robert Viili.

J. Tults- teeb ettepaneku valida ESL-ijuhatusse Ivar Virkuse.

7.2. ETTEPANEK: Valida Eesti SSudeliidu juhatuse liikmeks Robert vali ik 36008040257

OTSUS: Poolt 18, vastu 0, erapooletuid I

7.3. ETTEPANEK: Valida Eesti Sdudeliidu juhatuse liikmeks Hannes Astok ik 364092527 66

OTSUS: Poolt 19, vastu 0, erapooletuid 0

7.4. ETTEPANEK: Valida Eesti Soudeliidu juhatuse liikmeks Ivar virkus ik 36401294236

OTSUS: Poolt 19, vastu 0, erapooletuid 0

8. PAEVAKORRAPUNKT: ESI-i p6hikirja muudatuste kinnitamine.

Jane Katda - ettepanek, muuta itirgnevad ESL-i p6hikirjapmllid vastavalt

mittetulundusiihingute ja tulumaksuseadusele :

1. Muuta Mittetulundusiihingu Eesti S6udeliit P6hikirja punldi 1.3 jafgmises sonastuses:

,'1.3. Eesti S6udeliit (edaspidi Liit) on avalikes huvides heategevuslikel eesmtirkidel tegutsev

mittetulundustrhingute liit, kes Uhendab Eestis soudmisega tegelevaid mittetulundusi:hinguid

selle spordiala edendamiseks ning tegevuse koordineerimiseks. "

2. Muuta Mitte tulundusiihingu Eesti SOudeliit Pohikirja punldi 2.3.4. jiirgmises sdnastuses:

.2.3.4. lAhub Liidu liikmete poolt Liidu vara kasutamisel Eesti Vabariigis kehtivast

seadusandlusest. "

3. Muuta Mitte hrlundusiihingu Eesti SSudeliit Pdhikirja punlci 5.3. jtirgmises s6nastuses:

',5.3. Liidu vara ja vahendeid kasutatakse Liidu p6hikirjaliste eesmtirkide saawtamiseks,

\rastavalt kehtivatele Sigusaktidele. "

4. Muuta Mittetulundusr.ihingu Eesti soudeliit Pohikirja puakti 7.5 jrtgmises sonastuses:



,7.5. piirast volausaldajate k6igi nouete rahuldamist ja vara deponeerimist antakse alles j aanud

vara iile Liidu tiLldkoosoleku ostusega sarnast tege\ us1 edendava(te)le

mttletulundusiiSi69l(1e)le. sihtasuluse(leile. mis on kantud Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud

tulumaksusoodustusega mittetulundusi.ihingute ja sihtasutuste nimekirj4 I 0i alalik-6iguslikule
juriiclilisele isikule, eesmtlrgiga edendada soudmise arengu huvides pohikirjalisi eesmtirke. "

5. Muuta Mittetulundusithingu Eesti Soudeliit Pdhikiq a punLti 7.6 jiirgmises sonastuses:

,,7.6. Liidu sundlSpetamise korral pbhjusel, et selle eesmii.rk v6i tegelus on vastuolus

pShiseaduslku kariitusseadustiku v6i heade kommetega. l6heb ptirast \'olausaldajate n6uete

rahuldamist j iirelej iiiinud vara riigile.

8 . 1 . ETTEPANEK: kinnitada ESL-i pShikirj amuudatused

OTSUS: Poolt 19, vastu 0, erapooletuid 0.

9.PAEVAKORRAPUNKT: Jooksvad kiisimused.

J. Tults - Eesti Spordimuuseum on kavandanud selleks aastaks Spordibiograafilise leksikori

uuendamise ia tiiendamise. Raamat ilmub 2 k6ites, kus on iira mainitud ligikaudu 6000

sportlast, sporditegelast jne. 1. miirtsiks on vaja esitada iga spordiala poolt kontaltisikud

Uhiselt oleks vaja vaadata iile kriteeriumid.

M.Klementsov - t00 koordineerijaks jlub s6udeliidu buroo. Iga klubi esitab iihe inimese ning

tea'r,itab sSudeliidu biiroosse isiku, kes jii?ib koordineerijaks klubi poolt'

J. Vaiksaar - ASoK-ile eraldatud noorterahade kulutuste aruanne. Selgust ei ole, L:uidas

oppursportlaste nimekir.la nimetamine kiiib jne

M. Killing klubid on saanud noortekoondise ettevalmistusplaani 2007 ning k6ik eelnevad

materjalii on klubidete laiali jagatud ning kui midagi on jti^tinud selgrrsetus on olemas alati

v6imalus ktisida.

U. Lutoskin- noortekoolituse nimekiri ules panna ESL-i kodulehele'

M. Klementsov -teema v6tta ESL-i juhatuse koosoleku piievaliorda ning koosolekule paluda

M. Killing tapsustamaks 2006. aasta noortekoondisele eraldatud rahade kasutamist ja 2007.

aasta ettevalmistusPlaani.

Koosoleku juhata,ia: Koosoleku protokolli.ia:

Mihkel Klementsov


