Eesti Korvpalliliidu juhatuse (2020-2024) koosoleku nr 4 protokoll
Eesti Korvpalliliit (edaspidi ka EKL): registrikood 80007140
Koosoleku toimumise aeg:
Koosoleku toimumiskoht:

14. aprill kell 15:00-17:00
zoom videokoosoleku rakendus

Osalenud juhatuse liikmed: Priit Sarapuu, Priit Värv, Aivo Adamson, Gert Prants,
Kaili Kukumägi, Jaan Härms, Priit Koit, Remo Holsmer, Atso Matsalu, Liis Sild.
Kutsutud osalejad: KML nõukogu esimees Leho Lugna, õiguskomisjoni esimees
Andu Tali, peasekretär Keio Kuhi, Liigade ja võistluste juht Henri Ausmaa,
Arengukava Korvpall 2030 projekti juht Jorma Sarv, koondiste juht Raido Roos,
meeste rahvuskoondise peatreener Jukka Toijala.
Koosoleku rakendamine:
1. Päevakorra kinnitamine;
2. EKL 2021/2022 eelarve I lugemine;
Seletuskiri 2021/ 2022 eelarve I lugemise juurde:
2.1. Eelarve menetlemise ajagraafik:
15.03.2021- Eelarvepõhjad raamatupidajalt
22.03.2021- Eelarvepõhjad valdkonnajuhtidelt I lugemiseks peasekretärile
29.03.2021- Eelarvepõhjad raamatupidajale
05.04.2021 - Eelarve koondtabel raamatupidajalt
12.04.2021 - Eelarvekomisjoni I lugemine
14.04.2021 - Juhatus I lugemine
Eelarvekomisjoni II lugemine
12.05.2021 - Juhatus II lugemine
Eelarvekomisjoni III lugemine
09.06.2021 - Juhatus III lugemine ja kinnitamine
2.2. Eelarve täitmine;
2019/2020 eelarve tulem

+474 730

Tulemi peamised põhjused/mõjutajad:
TULUD: KOV täiendavad (ühekordsed) toetused, avaliku sektori ja
reklaamilepingute tulude suurenemine.
KULUD: Seoses covid-19 pandeemiaga ära jäänud tegevused (s.h. noorte EM
turniirid ja Nordic Championship).
2020/2021 eelarve tulem ca - 124 000 (planeeritud/ kinnitatud eelarve tulem -297
863).
Akumuleeritud tulem 2020/ 2021 eelarveaasta lõpuks + 350 730.

2.3. Eelarve 2021/2022 I lugemine;
LINK
2.4. Selgitused 2021/2022 Eelarve I mustandi (manuses) juurde;
TULU
Muudatused - käesoleva eelarveaasta täitmine vs 2021/2022 eelarve mustand:
Tulusse ei ole arvestatud Eurobasket 2022 toetust ning KOV toetusi summas 340 000.
Tulus on arvestatud suurema piletituluga (WC Q) 152 000.
* Muus osas on arvestatud sarnase tulubaasiga, mis käesolev eelarveaasta täitmine
KULU
a) Lähtuvalt strateegiast tänaseks langetatud juhatuse otsused, millest eelarve
tegemisel on lähtutud, nende mõju eelarvele, st uus kulu 389 123.
* Sisaldab: korvpallikodu kontseptioon, meeste ja naiste koondise
peatreenerid ning naiste korvpalli valdkonna juhi koha loomine,
noortekoondiste tegevuse ja personali palgafondi suurendamine, kohtunike
divisjoni töötaja kaasamine ning kvaliteedinõustamiseks fond.
b) Lisaks on täiendavad kulu nö objektiivsetest asjaoludest 263 720.
* Sisaldab: FIBA võistlussüsteemist lähtuvalt on 2 meeste koondise akent
rohkem, Covid-19 testid koondistele, koondiste lennupiletite hinnatõus 2x.
c) Kokku uued kulutused EKL eelarves 652 843.
TULEM
2021/2022 eelarve esimese lugemise tulem on - 864 000 Eurot.
Kui lisada tulu poolele juurde akumuleeritud tulem 350 730, KOV toetus 140 000 ja
Eurobasket 2022 riigi toetusest 50%, st 100 000, on tulemiks -273 270.
29.04. selgub VV RES otsus Team Estonia raha suurenemise kohta, mille mõju Eesti
Korvpalliliidu eelarvele on kuni + 100 - 200 000.
11.05. otsustab Fiba Euroopa juhatus noorte Euroopa meistrivõistluste toimumise/
mittetoimumise ja/ formaadi, mille mõju võib olla 4 000 - 80 000.
Eesti Korvpalliliit peab läbirääkimisi täiendavate toetajate kaasamiseks nii pikaajaliste
koostööpartnerite kui ka lühiajaliste (projektipõhiste, nt EB2022) leidmiseks.
Maikuus selgub käesoleva eelarveaasta täpsem täitmine.
2.5. Eelarvekomisjoni ettepanek:

1) Sekretariaadile lähteülesandeks esitada eelarve II-ks lugemisks lahendused
eelarve miinuse vähendamiseks nii, et 2021/2022 eelarveaasta akumuleeritud
tulem sisaldaks reservi.
2) Seni mitte teha pikemat mõju omavaid lisakohustusi võtvaid kokkuleppeid.
Arutelu käik juhatuse koosolekul:
Koosolekul osalejad leidsid, et nii suures defitsiidis eelarvet vastu võtta ei saa, kuigi
eelarve sisaldab ja on tehtud vastavalt EKL arengukava eesmärkidele. Eesmärk peab
olema eelarve kinnitamiseks leida nii tulude kui kulude poolel lahendusi, mis aitavad
eelarve viia tasakaalu ja samas säilitades arengukava eesmärkide elluviimine.
Leiti, et eelarve menetlemine on sekretariaadi ja juhatuse ühine protsess ning eelarve
tasakaalu viimise lahendused tuleb leida hiljemalt eelarve III-ks lugemiseks juunikuu
juhatuses.
Otsustati:

1)
Eelarve I lugemise info teadmiseks võtta;
2)
Sekretariaadil tuua eelarvekomisjoni ja seejärel jauhtuse
koosolekule ettepanekud eelarve defitsiidi vähendamiseks.
Poolt 10, vastu 0
3. Strateegia Korvpall 2030 tegevused (töörühmad LINK, juhtimise töölaud
LINK);
3.1. Komisjonide ja töörühmade tegevuse kokkuvõte;
- Toimunud koosolekud ja olulisemad arengud LINK.
Jorma Sarv tutvustas toimunud töörühmade ja komisjonide koosolekute olulisemaid
arenguid ning selgitas, et oluline on jõuda juhatuse strateegia arutelu ajaks
ettepanekuteni Korvpall 2030 arengukava uuendamiseks. Samuti lisas, et oleme
senisest rohkem rõhku pannud komisjonide/ töörühmade protsessi ühtlustamisele, nt
ühe komisjoni juht on osalenud ka mõne teise töörühma koosolekul.
3.2. Edasised tegevused;
Seni planeeritud kuupäevad:
- KML nõukogu strateegiakoosolek 06.-07.05.2021.a.
- Juhatuse strateegia nõupidamine 12.-13.05.2021.a.
- Kevadfoorum 10.-11. juuni 2021.a.
Juhatuse liikmed leidisid, et maikuus ei ole erinevatel põhjustel reaalne füüsiliselt
sellises mahus koosolekuid pidada. Samas on oluline, et need koosolekud toimuksid
füüsiliselt kohtudes.
Otsustati:

1) Võtta teadmiseks komisjonide/ töörühmade olulisemad arengud;
2) Võtta eesmärgiks KML nõukogu strateegianõupidamine korraldada
maikuu lõpus ning EKL juhatuse strateegia nõupidamine juunikuus.

Poolt 10, vastu 0
4. 3x3 koondiste abitreeneri kinnitamine;
EKL 3x3 valdkonna juht Reigo Kimmel ja peatreener Siim Raudla ettepanek kaasata
3x3 tegevuste juurde abitreener Priit Vene.
Abitreeneri kaasamine aitab tõsta koondiste töö professionaalsust ning mängijaid
paremini võistlusteks ette valmistada. 3x3 abitreener on kaasatud kõikide 3x3
koondiste töösse ning aitab kattuvate võistluste puhul.
Abitreeneriga kaasnevad kulud kaetakse sihtotstarbelisest toetusrahast ja on eelarves
vastavalt planeeritud. Kokkulepe on sõlmitud üheks kuuks.
3x3 planeeritavad koondiste võistlused LINK
Otsustati: Kinnitada Priit Vene 3x3 koondiste abitreeneriks.
Poolt 10, vastu 0
5. EKL naiste korvpalli valdkonna personali valikud;
Arutelu käik:
Läbirääkimiste läbiviijad (EKL president, peasekretär, naiste korvpalli arendamise
komisjoni liikmed Liis Sild ja Kaili Kukumägi) informeerisid juhatuse liikmeid
sellest, et tänaseks on selgunud ja välja valitud sobivad kandidaadid nii valdkonna
juhi kui ka peatreeneri ametikohale.
Küsimärgi alla seati, kas on õige täna sellises mahus uusi kohustusi võtta,
arvestades, et eelarve I lugemise defitsiit on suur ning lahenduste leidmine võtab
veel aega.
Otsustati:
1) EKL peasekretäril teha lepingupakkumine välja valitud
valdkonna juhil kandidaadile tööle asumisega esimesel võimalusel.
2)
Volitada EKL presidenti peatreeneri kandidaati
informeerima, et eelarvelistel põhjustel lükkas EKL juhatus lepingu ettepaneku
tegemise edasi kuni eelarveliste lahenduste leidmiseni esimesel võimalusel.
Poolt 10, vastu 0
6. Jooksvad küsimused/ info;
6.1. Eesti-Itaalia partnerlus Eurobasket 2022 raames;
Keio Kuhi ja Jukka Toijala tegid juhatusele ülevaate läbirääkimiste protsessist
ning sellest, millistel kaalutlustel otsustati Itaalia ettepanek vastu võtta ja
milline on kokkuleppe sisu.
Keio Kuhi informeeris, et alagruppide loosimine toimub 29.04.2021.a. LINK

Otsustati: Kiita heaks kokkuleppe sõlmimine Itaaliaga ning võtta info
teadmiseks.
6.2. Rahvuskoondiste tegevused - Raido Roos
Raido Roos tegi ülevaate koondiste planeeritavatest tegevustest ning
väljakutsetest seoses covid-19 pandeemiast tulenevate piirangutega.
LINK
Otsustati: Info teadmiseks võtta.
Poolt 10, vastu 0
6.3. Liigade ja võistluste tegevused - Henri Ausmaa
Henri Ausmaa tegi ülevaate liigade ja võistluste tegevusest ning
ettepanekutest seoses liigade korraldusega covid-19 piirangute perioodil.
LINK
Lisaks informeeris Henri Ausmaa, et EKL sekretariaat on alustanud juhendite
koostamist eesmärgiga kinnitada need juuni alguseks.
EKL sekretariaat saatis 06.04.2021.a. liikmetele välja info ja küsimuse
ettepanekute tegemiseks EKL juhendites tähtajaga 19.04.2021.a.
Otsustati: Info teadmiseks võtta.
Poolt 10, vastu 0
6.4. Eesti Korvpalliliidu ja Eriolümpia Eesti Ühenduse koostöö;
Keio Kuhi informeeris juhatuse liikmeid toimunud ühendava korvpalli
seminarist ning Eesti Korvpalliliidu ja Eriolümpia Eesti Ühenduse koostööst.
Koostöö tulemusena loodetakse pikemas perspektiivis, et Eestis avatakse
ühendava korvpalli liiga.
Soome alaliidu esitlus seminaril LINK
EKL ja EEO hea tahte kokkulepe LINK
Otsustati: Info teadmiseks võtta.
Poolt 10, vastu 0
6.5. Kommunikatsioon;
15.04.
16.-20.04.

- protokolli kinnitamine
- otsuste realiseerimine ja kommunikatsioon

21.04.

- avalikustatakse protokoll

Koosoleku juhataja

Priit Sarapuu, EKL president

Koosoleku protokollija

Keio Kuhi, EKL peasekretär

