Eesti Korvpalliliidu juhatuse koosoleku nr 37 protokoll
Eesti Korvpalliliit (edaspidi ka EKL): registrikood 80007140
Asukoht: audio-video platvorm zoom vahendusel
Koosoleku toimumise aeg: 28.04.2020 kell 15:00-17:00
Juhatuse liikmed: Jaak Salumets, Aivo Adamson, Gert Prants, Janne Schasmin,
Kaarel Loigu, Kalle Klandorf, Martin Müürsepp, Priit Sarapuu, Remo Holsmer,
Ei osalenud: Gerd Kiili, Tiit Sokk, Kalvi Kõva, Kristjan Rahu
Kutsutud osalejad: KML nõukogu esimees Leho Lugna, Õiguskomisjoni esimees
Andu Tali, Peasekretär Keio Kuhi, Liigade ja võistluste juht Henri Ausmaa,
Strateegia Korvpall 2030 projektijuht Jorma Sarv
Päevakord:
1. Koosoleku rakendamine ning viimase koosoleku protokolli kinnitamine;
Lisa 1 - 18.3.2020 juhatuse koosoleku protokoll
Otsus: Kinnitada juhatuse koosoleku nr 36. protokoll
poolt 9, vastu 0
2. COVID 19 viirusest põhjustatud eriolukorra mõju Eesti korvpallile;
2.1. Lisaeelarve I lugemine ja kinnitamine – Lisa 2, Lisa 2_1 memo eelarve
juurde
2.2. Ülevaade eriolukorra mõjust ja kriisiplaan – Lisa 3 (koostamisel ja
esitamiseks e-kirjalikuks kinnitamiseks)
Arutelu käik: Keio Kuhi tutvustas lisaeelarvet ning eelarvekomisjoni
ettepanekuid.
Otsus:

1) Kinnitada Eesti Korvpalliliidu lisaeelarve esitatud kujul
2) Kinnitada eelarvekomisjoni ettepanekud uue hooaja (2020/ 2021)
menetlemisel ja ettevalmistamisel:
- Eelarve menetlemise esimene prioriteet on eelarvetasakaal
- Võimalusel eelarve menetlemisel arvestada prioriteetsena detsembris 2019
vastu võetud lisaeelarvet
- Täna lisaeelarves kvaliteedinõustamise protsessi jaoks mõeldud summa 50
000 Eurot kasutada noorteklubidele kriisifondi tekitamiseks ning
toetusmeetmeks. Toetuse eraldamisel arvestada kvaliteedinõustamise
kriteeriume, osavõtutasude maksmise osakaalu kui ka eriolukorra mõju
klubidele.
- Vabariigi Valitsuse meetme vahendid kasutada Eesti-Läti ja Eesti Meistriliiga
kui selle klubide säilimise tagamiseks.
- Eelarve menetluse ajagraafik:
30. aprill Eelarvepõhjad raamatupidamiselt sekretariaadile
08. mai
Täidetud põhjad sekretariaadilt tagasi
13. mai
Raamatupidamiselt koondeelarve eelarvekomisjoni jaoks
15. mai
15:00-16:30 Eelarvekomisjon 20/21 I lugemine
20. mai
15:00-16:30 Juhatuse koosolek 20/21 I lugemine
10. juuni 15:00-16:30 Eelarvekomisjon 20/21 II lugemine
17. juuni 15:00-16:30 Juhatuse koosolek 20/21 II lugemine ja kinnitamine

poolt 9, vastu 0
3. Juhatuse liikme Kaarel Loigu poolt edastatud klubide pöördumine
Lisa 4 – Pöördumise tekst
Lisa 5 – Sekretariaadi ja töörühma juhtide memo
Lisa 6 – Vastuse draft (koostamisele sõltuvalt juhatuse seisukohast)
Arutelu käik:
Kaarel Loigu vahendas ka omalt poolt, et reaktsioonina detsembrikuu üldkogule
on koostatud klubide pöördumine, mille ta omalt poolt juhatusele edastas.
Järgnenud mõttevahetuses leiti, et strateegia Korvpall 2030 on tervikprogramm ja
teemade omavaheliste seoste tõttu on olnud loogiline hääletada dokumenti
tervikuna. Eriarvamuste kaardistamine ja võimalikult ühtsete seisukohtade
kujundamine toimub kokkuleppe järgi töörühmades, mille tegevuse käigus on
võimalik oma ettepanekuid ning poolt või vastuargumente tutvustada.
Pöördumises välja toodud probleemid pole uued, üks lahendus on püüda neid
veelgi laiapõhjalisemalt lahendada. Selleks tuleb kokku kutsuda täiendav arutelu,
koostada pöördumises toodud valukohtade mõju hindamiseks riskianalüüs ning
ettepanekud nende maandamiseks. Seejuures on tähtis kaasata pöördumisele alla
kirjutanud isikud ja korraldada kohtumine esimesel võimalusel pärast eriolukorra
lõppemist.
Otsus:
1) Vastata allakirjutatud isikutele/ klubidele ja teha ettepanek
kohtumiseks, kus osalevad alla kirjutanud isikud ning Eesti Korvpalliliidu
juhatuse liikmed, töörühma juhid ning sekretariaadi esindajad eesmärgiga
kaardistada strateegias viidatud otsuste riskid ning leida lahendused nende
maandamiseks või riskide realiseerumise tõenäosuse vähendamiseks
2) Vastata pöördumises esitatud küsimustele Eesti Korvpalliliidu
töökorralduslike ning osavõtutasude tagastamise kohta vastavalt esitatud memole.
poolt 8, ei hääletanud 1
4. Reprokoda avaldus juhatusele
Lisa 7 – Reprokoda 25.03.2020 kiri
Lisa 8 – EKL 30.03.2020 vastuskiri
Lisa 9 – Reprokoda uus kiri, vastus EKL 30.03.2020 kirjale
Lisa 10 – EKL vastuse projekt (koostamisele sõltuvalt juhatuse seisukohast)
Arutelu käik: Keio Kuhi tutvustas juhatuse liikmetele esitatud pöördumist ning
sellele järgnenud kirjavahetust.
Otsus:
Teavitada Reprokoda esindajaid, et Eesti Korvpalliliidu juhatus on
selles küsimuses oma otsuse langetanud ning jääb varem langetatud otsuse juurde.
5. Jooksvad küsimused/ info;

5.1. FIBA Euroopa juhatuse ja komisjonide tegevus
5.1.1. FIBA Euroopa juhatuse viimase koosoleku protokoll - Lisa 11
Otsus:
Info teadmiseks võtta
poolt 9, vastu 0
5.1.2. FIBA Euroopa noortekomisjoni I koosoleku protokoll - Lisa 12
Otsus:
Info
teadmiseks
võtta
poolt 9, vastu 0
5.1.3. EOK Sportlaskomisjon
Otsus:
Kinnitada ettepanek esitada Kristjan Kangur Eesti Olümpiakomitee
Sportlaskomisjoni liikmekandidaadiks.
poolt 9, vastu 0
5.2. Järgmised koosolekud;
15. mai
15:00-16:30 Eelarvekomisjon 20/21 I lugemine
20. mai
15:00-16:30 Juhatuse koosolek 20/21 I lugemine
10. mai
15:00-16:30 Eelarvekomisjon 20/21 II lugemine
17. juuni 15:00-16:30 Juhatuse koosolek 20/21 II lugemine ja kinnitamine
Juhataja

Jaak Salumets

Protokollija

Keio Kuhi

