
 

         

EESTI SÕUDELIIDU LIIDUPÄEVA KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Aeg: 18.veebruar  2011 

Koht: Reval Park Hotel, Tallinn 

Algus kell 16.00, lõpp kell 18.00 

 

 

Vastavalt MTÜ seadusele olid Liidupäeva  Liidu liikmete esindajad järgmised:  
 

SK “Energia” – Vladimir Latin 

Pärnu”Kalev - Matti Killing 

SK” Pärnu”    –Toomas Rapp 

SAK Tartu     –  Tanel Kliiman 

Viljandi SK     – Ruth Vaar 

TÜ ASK - Heigo Tiidemaa 

Tallinna SK     – - 

 

Lisa 1. Klubide esindajate kirjalikud volikirjad. 

Lisa 2. Liidupäeva registreerimisleht. 
 

Koosolekul oli esindatud kuus Eesti Sõudeliidu liikmesklubi seitsmest. Narva SK Energia esindaja 

saabub viienda päevakorrapunkti arutelu ajal. 

 

Jaan Tults- ettepanek valida koosoleku juhatajaks sõudeliidu juhatuse liikme Peeter Mardna. 

 

OTSUS: Poolt: 5  vastu: 0  erapooletuid: 0 

 

Jaan Tults- ettepanek valida koosoleku protokollijaks Jane Kalda. 

 

OTSUS: Poolt: 5  vastu: 0  erapooletuid: 0 

 

 

Koosoleku juhataja Peeter Mardna-  ettepanek kinnitada Eesti Sõudeliidu üldkoosoleku päevakord 
alljärgnevalt: 
 

PÄEVAKORD: 

1. 2010.aasta tegevuse aruanne.  

2. 2010.a. tegevuse finantsaruanne. 

3. Revisjonikomisjoni ettekanne 

4. 2011.a. tegevuse põhisuundade kinnitamine 

5. 2011. aasta klubide aasta- ja sisseastumismaksude suuruste kinnitamine. 

6. 2011.a. eelarve kinnitamine 

7.  Jooksvad küsimused 

 

 

ETTEPANEK: Kinnitada Eesti Sõudeliidu Liidupäeva päevakord. 

 

OTSUS: Poolt: 5  vastu:0  erapooletuid: 0 

 



 2 

 

1. PÄEVAKORRAPUNKT: 2010.aasta tegevuse aruanne. 

 

 

Rein Kilk teeb ülevaate 2010 a. tegevusest.  Hooaeg hakkas pihta kenasti, kus MK etapilt saadi  

medal ning head meelt tegid Kaisa Pajusalu edukad esinemised. Lisaks Moskvas kaheksapaadi 

väljasõidetud tulemused ning hõbemedalid üliõpilaste MM-ilt. Samas jäime üle pika aja ilma 
maailmamameistrivõistluste medalist. He, et libastusime eelmisel aastal, kus meil on nüüd 
võimalus teha omad järeldused ning ju oli see ka sportlastele hea õppetunud.  Samas 

kompensaseeris MMi ebaõnnestumise  EM hõbemedal. 

 

Positiivseid elamusi pakkus meile veel Vene presidendi tunnustus Jüri Jaansonile ning Kaisa 
Pajusalu valimine 2010. aasta noorsportlaseks. 

 

Headmeelt valmistas ka kohutunikekogu esimehe R. Väli positiivne sooritus FISA kohtunike 
eksamil.  Ja kui Maidla vallas kõik edeneb, siis saab Robert mõista kohut oma kodumaal sõudmise 

MK etapil. 

 

Käesoleval aastal on aga meie ülesandeks  edukad maailmamameistrivõistlused Bledis, 
kindlustamaks võimalikult paljude paatkondade pääsemeise olümpiamängudele.  Hea meel, et 

ühepaadil on otsustanud ennast  proovile panna Tõnu. Väga oluline on ka tugeva neljapaadi  

komplekteerimine, lisaks kahesele. Samuti tuleb loota Kaisa Pajusalu edukale esinemisele ning 

ettevalmistada konkurentsivõimeline üksikaerupaat. 

 

 

Presidendi ettekandest tõusetuna märgib P. Mardna, et kehtestatud kriteeriumid pääsemaks MM-ile 

on liialt ranged, sest Luzern on selline koht, kus tavaliselt võistleb rohkem paate, kui ühelgi teisel 
võistlusel. See raskendab sportlasel saavutada 9-dat kohta ning võib eeldada, et MM-il niipalju 

paate paadiklassides ei osale.  

 

Rein Kilk toetab P. Mardna seisukohta, pigem leebemalt ning anname võimaluse, kui kehtestaud 
reeglitega kellegilt võimaluse ära võtame. 
 

M. Killing lisab, et Luzern on tõesti selline võistlus, kus koondised alles katsetavad paate pannes 
välja mitu paati ühes paadiklassis. Teeb ettepaneku, et võiks arvestada ka teisi etappe.  

 

Tanel Kliiman märgib, et  mõistlik on praegused kriteeriumid täiendada lisaklausliga, kus  juhatus 

oma otsusega võib lähetada paatkonna MM-ile, kes pole kõiki kriteeriumeid täitnud.  
 

Tanel Kliimani ettepanek kiideti heaks ning peatreener juhindub oma töös sellest täiendusest. 
 

Peeter Mardna lisab, et kõik koondise liikmed peavad võistlema Eeesti Meistrivõistlustel. 
Sportlane, kes ei osale Eesti Meistrivõistlustel ei peaks esindama ka Eestit rahvusvahelistel 
tiitlivõistlustel.   
 

Tatjana Jaanson tõstatab probleemi, seoses sellega, et peatreener teeb otsuseid ilma juhatuse 
otsuseta. Juhatus käib harva koos. 
 

Jaan Tults siinkohal avaldab tänu juhatuse liikmetele, kes on olnud aktiivsed ning samuti selle eest, 
et teada on usaldatud. Toob näite, kus juhatuse otsuseta moodustati Barcelona ning Sydney 
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koondised. 2003. aastal ilma juhatuse otsuseta ja mind usaldades lähetatud koondis tagas 2004. 
aasta olümpiamängudeks koha kolmele paatkonnale.   
Seoses juhatuse otsutse vormistamisega, märgiti, et tuleb lähtuda mõistlikkuse printsiibist, kus ei 
tohiks olla probleeme arvamusete vormistamisega kui juhatuse liige ise on teadlik ja nõus juhatuse 

otsusega.  

 

 

 

2. PÄEVAKORRAPUNKT:  2010. a. tegevuse finantsaruanne. 

 

 

J. Tults teeb ülevaate. Kuna 2009. A lõpus võtsime EOK-lt võlgu, et tagada ettevalmistus, siis see 

aasta selle tõttu ka laekus EOK-lt vähem.  Treeninglaagrite eelarve täitmisega oleme ikka hädas.  
Treeninglaagrite kulud natuke üle. Inventari poole peal kajastub  1x paadi ost. Arendusklud on 

enamasti seotud võistluste läbiviimise kuludega ja eelkõige just ääreradade jms tagamine 
võistlusteks.   
 

P. Mardna- A koondise kulutused on vähema eelarvelaekumise juures ikka ületanud planeeritut. 
Sellist eelarve täitmist ei saa lubada, eelarvest tuleb kinni pidada. Tulevikus ei tohi nii suuri 

kõikumisi olla.  Ei saa lubada, et teatud liidergrupp ei arvesta eelarveliste võimalustega. Me peame 

klutusi arvestadaes vaatama ka sportlaste isiklikke toetusi, mis saadakse sporditegevuse eest, mitte 

aga ainult riiklikke toetusi.  

 

Samuti tuleb kinnitada koondise ettevalmistplaanid kooskõlas eelarveliste võimalustega ning kui 
keegi soovib lisaks kinnitatule midagi läbi viia, siis tuleb leida selleks ka endal lisavahendid.  
 

T. Jaanson märgib, et juhatus ei ole ettevalmistusplaane kinnitanud ning hinnanud, kas need on 

eelarvele ja võimalustele vastavad.  
 

A. Raja selgitab, et tihti on aasta lõpul olukord, kus peab sportlane vaatama, kuidas hakkama 

saada. Isegi mõistlikud kulud lükatakse tagasi. Seda olukorda peaks vältima.  
 

 

 

3. PÄEVAKORRAPUNKT: Revisjonikomisjoni ettekanne 

 

Ruth Vaar teeb lühiülevaate. Üldine hinnang positiivne. Sularahaaruanded mõningatel juhtudel 

allkirjastamata. Büroo peab ka lisaks põhivarale, väikevarade arvestust, mis on positiivne. 
 

Teeb ettepaneku, et juhtiv treeneritel võiks olla oma pangakaardid mis lihtsustaks aruandlust.   
 

 

ETTEPANEK: Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada 2010. aasta finantsaruanne ja 

revisjonikomisjoni aruanne 2010. aasta tegevuse kohta.   

 

OTSUS: Poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 

 

Lisa 3. 2010. a finantsaruanne. 
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4. PÄEVAKORRAPUNKT: 2010. aasta ESL-i tegevuse põhisuundade kinnitamine. 
 

Peasekretär esitab omapoolsed ettepanekud arvestades presidendi poolt välja toodud eesmärke ja 

teeb ettepaneku kinnitada 2011. aasta põhisuunad alljärgnevalt: 
 

1) 5 paadiga olümpiamängudele 

2) Võita medal U23 ja EM-il. EM-iks ettevalmistada maksimaalne paatkond. 

3) Aidu sõudekanali rajamise jätkamine. 
4) Suurendada sõudjate arvu- naissõudjate arvu. 
5) Alustada ESL- arengukava 2013-2024 koostamise ettevalmistamist. 

 

J. Tults täpsustab oma ettepanekut selliselt, et võimalikud paatkonnad võitlemaks OM pääsemete 
eest oleks M 1x, N1x, M2x, M4x ja üks üksikaeru paatkond. Lisaks veel invasportlaste 
võimalused. EM-iks tugeva koondise moodustamine on eelkõige vajalik ettevalmistusteotuste 
kindlustamiseks.  

 

Toomas Rapp Pärnu SK-st ja Ruth Vaar Viljandi SK-st tõstatavad küsimuse, et Sõudeliit on 
sõudestaadionite teemale lähenenud liiga Aidu-keskselt. 

 

R.Väli kommentaar: Sõudeliit ei oma ühtegi jalatäit maad, või veekogu, seega Sõudeliit ei saa 
oluliselt rohkem teha kui anda kohalikele omavalitsustele tehnilist teavet, kui selline huvi või 
taotlus on tekkinud. 

Antud juhul on Sõudeliit põhiliselt R.Väli vahendusel jaganud tehnilist teavet ja materjale nii 

Pärnu, Viljandi kui ka Maidla omavalitsustele. Hetkeseis on selline, et ainuke omavalitsus kes 
asjaga sisuliselt tegelenud on, on Maidla vald. 

Maidla vald on ka ainuke, kes ise on Sõudeliidu ees initsiatiivi ilmutanud, ülejäänud juhtudel on 
pigem tegu Sõudeliidu poolse „pealekäimisega“, mis pole küll olulist tagasisidet põhjustanud. 
 

Viljandi järve puhul on tegu maastiku kaitsealaga ja Natura 2000 alaga, mis on oluliseks 
takistavaks teguriks. Mistahes järgnevate sammude eelduseks on keskkonnamõjude strateegilise 

hindamise teostamine. Ka lihtsalt ja ainult poide asetamisel järve. Järve-äärse kohandamine MK ja 
kõrgema kategooria võistluste läbiviimise paigana on tänast seisu arvestades problemaatiline. 
 

Pärnu jõgi on samuti Natura 2000 ala ja mistahes õgvendamise teema välistatud. Arvestades 
asjaolu, et Pärnus on tegu jõega, siis MK või kõrgemal tasemel võistluste läbiviimine seal on 
võimatu. 
 

Hetkeseisu arvestades on Aidu sõudekanal ainus reaalne projekt, mis võib teostuda, kuna Aidus 
toimub veespordikeskuse rajamise näol keskkonna oluline parenemine, muudes paikades takerdub 

asi erinevate huvigruppide vaheliseks vaidluseks. 

 

Üheks probleemiks käesoleva küsimuse püstitamisel võib olla see, et kõik omavalitsused on raha 
taotlemisega jõudnud EAS-i ja kui finantseerija ei ole nõus rohkemale kui ühele projektile raha 
andma, siis Sõudeliidul on siinkohal peaaegu võimatu midagi ette võtta. R.Väli väidab, et Sõudeliit 
kui selline on teinud maksimumi, mida ta üldse teha saab, kui arvestada eeltoodud asjaolusid. 
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R.Väli seiukohtadele sekundeeris Peeter Mardna, kes lisas juurde, et tuleb enda vastu aus olla ja 
anda aru, et selle riigi maksumaksja üle ühe tipptasemel sõudestaadioni meile lähiajal ilmselt ei 
võimalda. Seda esiteks. Ja teiseks – peale Maidla valla pole ükski omavalitsus arvestatavaid  
samme ette võtnud. 
 

Sellele vaatamata on Sõudeliit seisukohal, et nii Pärnus kui Viljandis peab ala kandepinna 
laienemise huvides olema võimalik jätkata võistluste korraldamist (analoogselt teiste 
spordialadega, kelledel on ka >1 võistluspaik.) 
Eeltoodud seisukoht peab olema kajastatud ka Sõudeliidu uues arengukavas (2013-2023) 

 

Eriti oluline on tegevuse jätkamine ja infrastruktuuri arendamine Pärnu sõudestaadionil, kuna 
rahvusvaheliste võistluste taotlemiseks võimalikule Aidu kanalile on mõeldamatu, et võistluste 
korraldamisega seonduvat pole kuskil võimalik praktiseerida. 
 

Koosolekul külalisena viibinud Maidla vallavanem Hardi Murul tegi lühiülevaate Aidu 

sõudekanali arengust. 
 

Lõpule on viidud teemaplaneering ning teostatavus-tasuvus analüüs, mille peale on kulutatud ca 
1,2 milj krooni. 

 

Eesti Energia kaevanduse insenerid on projekteerinud kanali.Põhimõtteliselt ollakse kaevamistöid 
valmis alustama mais 2011 ning 2013-2014 peaks tranšeed olema täitunud veega. Eesti Energia 

AS on nõus eraldama ca 1 milj eurot kanali kaevamiseks. Oodata on veel keskkonna ministri 
vastavat korraldust või kokkulepet Eesti energiaga. R.Väli lisab: ideaal oleks selline, et 
omavalitsused esitavad Sõudeliidule taotluse mingi võistluse läbiviimiseks ning Sõudeliit otsustab, 
kas antud paik vastab kriteeriumitele (analoogselt FISAga) 

 

Kokkuvõteks konstateerivad R.Väli ja P.Mardna, et sõudekanali rajamisega on Maidla vald 
jõudnud tasemeni, milleni Eestis pole seni veel oldud . 
 

 

ETTEPANEK: Kinnitada 2011. aasta  ESL-i põhisuunad alljärgnevalt: 
 

1) 5 paadiga Olümpiale. 
2) Võita medal U 23 maailmamaeistrivõistlustel ja Euroopa Meistrivõistlustel.  
3) Jätkata sõudekeskuste väljaarendamist- Aidu Sõudekanal, Pärnu Sõudestaadion, 

Viljandi Sõudekeskus.   
4) Spordiala harrastajate arvu suurendamine. 

5) Alustada ESL- arengukava 2013-2023 koostamise ettevalmistamist. 

 

OTSUS: Poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 

 

 

 

5. PÄEVAKORRAPUNKT:  2011. aasta klubide aasta- ja sisseastumismaksude suuruste 

kinnitamine. 

 

 

J. Tults teeb ettepaneku kinnitada 2011. a klubide aasta- ja sisseastumismaksud alljärgnevalt: 
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1) Suur klubi 60 eurot 

2) Väike klubi 30 eurot 

 

OTSUS: Poolt  6, vastu 0, erapooletuid 0 

 

 

6. PÄEVAKORRAPUNKT:  2011. a  eelarve kinnitamine. 
 

J. Tults teeb ülevaate 2011. aasta eelarvest. Väga pingeline on Horvaatia veelaagri läbiviimine. 

Selleks aastaks on planeeritud  ühe paadi ost ning samuti võistluste läbiviimiseks ühe katamaraani 
ost. 

Küsimus tõstatus Kaisa Pajusalu A Le Coq toetuse osas, et kui see toetus liigub läbi sõudeliidu 
peaks see olema ka ESL-i eelarves kajastatud.  

 

ETTEPANEK: Kinnitada 2011.a Eesti Sõudeliidu eelrave, lisades A. Le Coq toetuse Liidupäevale 
esitatud eelarvele. 

 

OTSUS: Poolt  6, vastu 0, erapooletuid 0. 

 

Lisa 4. Eesti Sõudeliidu 2011. a eelarve.  

 

 

 

Koosoleku juhataja:      Koosoleku protokollija: 

 

 

 

 

Peeter Mardna       Jane Kalda 


