Eesti Korvpalliliidu juhatuse (2020-2024) koosoleku nr 6 protokoll
Eesti Korvpalliliit (edaspidi ka EKL): registrikood 80007140
Koosoleku toimumise aeg:
Koosoleku toimumiskoht:

11. juuni kell 09:30 - 11:30
Kivitalu Country Hotel

Juhatuse liikmed: Priit Sarapuu, Priit Värv, Aivo Adamson, Gert Prants, Kaili
Kukumägi, Priit Koit, 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, naiste koondise peatreener
Kaspars Majenieks, Treenerite koolitusjuht Indrek Visnapuu
1. Päevakorra kinnitamine
EKL peasekretär Keio Kuhi tutvustas EKL juhatuse liikmetele päevakorda.
Otsustati: Kinnitada EKL juhatuse päevakord esitatud kujul.
Poolt 8, vastu 0.
2. EKL 2021/2022 eelarve III lugemine ja kinnitamine LINK
Keio Kuhi tutvustas juhatuse liikmetele sekretariaadis ja eelarvekmoisjonis kolm
lugemist läbinud eelarve mustandit ning esitas selle kinnitamiseks järgmiste
tähelepanekutega ning infoga:
-

-

Eelarve menetlemisel lähtuti eeskätt Korvpall 2030 strateegiast ning seni
juhatuse poolt langetatud otsustest.
Kinnitatav eelarve on seni üks mahukamaid ning kulude lõikes on olulisemad
suurenemised viimasel kahel eelarveaastal järgmised: a) Tööjõukulud liitunud on täistööajaga treenerite koolituste juht, meeste ja naiste koondise
peatreenerid, naiste korvpalli juht ning poole töökohaga on arvestatud eelarves
tehniline sekretär kohtunike divisjoni; b) rahvuskoondiste tegevuses on
alustatud “korvpallikodu” kontseptsiooniga ning suurendatud on koondiste
personali- ja tugiteenuste osa; c) meeste ja naiste karikavõistlused; d)
suurendatud on noorteklubide toetuste fondi (seni 76 000 EUR) kvaliteedi
nõustamise protsessi kaudu 50 000 Euroga; e) Audentese Spordigümnaasiumi
tugipersonal ja tugiteenused; f) objektiivsed põhjused nagu meeste koondise
aknad, covid-19-st põhjustatud kallimad logistilised lahendused;
Pärast kolmandat lugemist on jõutud eelarve defitsiiti (I lugsemisel - 864 000
EUR; II lugemisel -463 911 EUR) vähendada olulisel määral ja jõutud on
järgmise tulemini:

2021/2022 TULUD
2021/2022 KULUD
2021/2022 TULEM
Akumuleeritud TULEM*

2 201 880 EUR
2 462 169 EUR
-260 289 EUR
159 441 EUR

*2019/2020 eelarveaasta tulem oli 471 627 EUR ning 2020/2021 (käesolev)
eelarveaasta planeeritav tulem on -51 897 EUR.

Keio Kuhi lisas, et vastavalt eelarvekomisjoni soovitustele ning teadmisega, et
eelarveaasta maht 2022/2023 tuleb veel suurem (Meeste koondise EM
finaalturniir ja noortekoondiste osalemine Euroopa Meistrivõistlustel), on oluline
lõpetada 2021/2022 majandusaasta võimalikult suure positiivse akumuleeritud
tulemiga. Tulemi saavutamiseks on oluline suurendada EKL reklaam- ja
sponsorlepingute mahtu.
Otsustati:
1) Kinnitada 2021/2022 hooaja eelarve esitatud kujul;
2) EKL sekretariaadil esitada juhatuse liikmetele võimalikud sponsor/reklaam
paketid;
3) Alustada 2022/2023 hooaja eelarve koostamist ning esitada see EKL
juhatusele;
Poolt 8, vastu 0.
3. Kvaliteedikriteeriumide kinnitamine LINK
Tehtud muudatused senises redaktsioonis:
- nii poiste kui ka tüdrukute korvpalli arendamine
- peatreeneri täienduskoolitused
- mentorite kaasamine
- arenguvestlused mängija ja/või perega
- mängijate arengukaartide kasutuselevõtt
Kvaliteedikomisjoni esimees Aivo Adamson ning Jorma Sarv tutvustasid
kvaliteedikomisjoni tehtud ettepanekuid ning kinnitamiseks esitatud
kvaliteedikriteeriume. Aivo Adamson juhtis tähelepanu, et ellu kutsutud
kvaliteedinõustamise eesmärk on noorteklubisid aidata ning tuge saavad esimesel
aastal kõik Eesti Korvpalliliidu liikmetest noorteklubid, kes läbivad
kvaliteedinõustamise protsessi. Jorma Sarv lisas, et kvaliteedikomisjon uues
koosseisus tegi olulised täiendused (vt. eelmine lõik), kuid neid ei olnud palju.
Oluline on, et sellest komisjonist ei kujuneks kontrollorgan ja klubide eest on
võimalikult palju andmeid juba ette ära täidetud.
Otsustati: Kinnitada kvaliteedikriteeriumid esitatud kujul.
Poolt 8, vastu 0.
4. Üldjuhendi muutmine erandite volituste küsimuses

EKL peasekretär Keio Kuhi tutvustas EKL üldjuhendi muudatusettepanekut.
Vastavalt varasematele juhatuse otsustele on EKL juhendite, sh üldjuhendi
kinnitamine delegeeritud EKL peasekretärile, ent erandite kinnitamine on jäetud EKL
juhatusele.

Vastavalt kujunenud praktikale on vaja teha kiireloomulisi otsuseid EKL peasekretäri
volituste piires vastavalt põhikirjale. Uues sõnastuses on võimalik peasekretäril teha
erandeid enda poolt kinnitatud juhendites ning alati on võimalik pöörduda nõu
saamiseks vastava komisjoni või töörühma poole. Juhendis käsitlemata punktides on
kohustus pöörduda EKL juhatuse poole; Eeskätt on sellised erandid seotud
võistlussüsteemide ja/ või kalendriga ning EKL igapäevase tegevjuhtimisega.
Vana tekst:
10.13 Kõik EKL üldjuhendis ja liiga võistlusjuhendites määratlemata küsimused
lahendatakse EKL-i juhatuse, EKL-i sekretariaadi, Meistriliiga nõukogu,
Õiguskomisjoni, Treenerite toimkonna või Kohtunikekomisjoni poolt printsiibil, et
oleks tagatud aus sportlik konkurents.
10.14 Erandite tegemise õigus EKL üldjuhendis sätestatu kohta on ainult EKL
juhatusel.
Uus tekst:
10.13 EKL üldjuhendiga reguleeritud küsimustes erandite tegemise õigus on EKL
peasekretäril. Muud EKL üldjuhendi ja liiga võistlusjuhendites määratlemata
küsimused lahendatakse EKL-i juhatuse, EKL-i sekretariaadi, Meistriliiga
nõukogu, Õiguskomisjoni, Treenerite toimkonna või Kohtunikekomisjoni poolt
printsiibil, et oleks tagatud aus sportlik konkurents.

Otsustati: Kinnitada EKL üldjuhendi muudatus esitatud sõnastuses.
Poolt 8, vastu 0.
5. Liikmeksastumise avaldused
5.1. Nõo Korvpalliklubi link
Otsustati: Võtta Nõo Korvpalliklubi liikmeks;
Poolt 8, vastu 0.
5.2. Tartu Valla Spordiklubi link
Otsustati: Võtta Tartu Valla Spordiklubi EKL liikmeks.
Poolt 8, vastu 0.
6.

Strateegia Korvpall 2030 uue versiooni kinnitamine
EKL liikmete osalusel EKL juurde loodud komisjonide ja töörühmade
ettepanekute ning 2020. a. detsembris kinnitatud juhatuse arutelude tulemusena
jõuti EKL arengukava Korvpall 2030 uue sõnastuseni (vt Lisa)
Otsustati: Kinnitada EKL arengukava uus redaktsioon esitatud sõnastuses.
Poolt 8, vastu 0.

7. Jooksvad küsimused/ info

7.1. Liigade ja võistluste tegevused - Henri Ausmaa LINK
Otsustati: Info teadmiseks võtta.
Poolt 8, vastu 0.
7.2. Koondiste tegevused - Raido Roos LINK
Otsustati: Info teadmiseks võtta.
Poolt 8, vastu 0.
7.3. Järgmised koosolekud
7.3.1. EKL juhatuse koosolek nr 7 - hübriid (video+kohap.)18*.08.2021
*täpne aeg pannakse paika doodle polli abil asap.
7.3.2. EKL juhatuse koosolek nr 8
08.09.2021
7.3.3. EKL juhatuse koosolek nr 9
13.10.2021
7.3.4. EKL juhatuse koosolek nr 10
10.11.2021
7.3.5. EKL juhatuse koosolek nr 11
15.12.2021
7.3.6. EKL üldkogu koosolek
16.12.2021
Otsustati: Info teadmiseks võtta.
Poolt 8, vastu 0.
7.4. Kommunikatsioon
14.06.
- protokolli kinnitamine
15.-.18.06. - otsuste realiseerimine ja kommunikatsioon
21.06.
- avalikustatakse protokoll
Otsustati: Info teadmiseks võtta.
Poolt 8, vastu 0.

Koosoleku juhataja

Priit Sarapuu, EKL president

Koosoleku protokollija

Keio Kuhi, EKL peasekretär

