Eesti Korvpalliliidu juhatuse (2020-2024) koosoleku nr 15 protokoll
Eesti Korvpalliliit (edaspidi ka EKL): registrikood 80007140
Koosoleku toimumise aeg:
Koosoleku toimumiskoht:

17. märts 2022 kell
18. märts 2022 kell
Jõulumäe

10:30 - 17:00
09:30 - 12:00

Osalevad juhatuse liikmed: Priit Sarapuu, Priit Värv, Aivo Adamson, Gert Prants, Atso Matsalu, Liis
Sild, Gerd Kiili, Remo Holsmer
Kutsutud osalejad: KML nõukogu esimees Leho Lugna, õiguskomisjoni esimees Andu Tali, peasekretär
Keio Kuhi, naiste koondise peatreener Kaspars Majnieks, naiste korvpalli juht Kaarel Sibul, meeste
koondise peatreener Jukka Toijala, meeste koondiste juht Raido Roos, liigade ja võistluste juht Henri
Ausmaa, 3x3 korvpalli valdkonna juht Reigo Kimmel, arengukava Korvpall 2030 juht Jorma Sarv
1.

Spordiala noortespordi toetuse edasimaksmine klubidele
Vastavalt EKL ja Eesti Olümpiakomitee (edaspidi EOK) vahel sõlmitud SPORDIALA
NOORTESPORDI TOETUSE LEPING'ule nr 4-5/2021/76 on EKL'il kohustus 31. märtsiks 2022.a.
esitama EOK'le juhatuse otsuse, mis kinnitab, et vähemalt 75% saadud toetusest kantakse edasi
klubidele/ koolidele.
Noortespordi toetus EKL’ile vastavalt lepingule 2021. aastal on 114 573 Eurot.
Otsus:
1) Vastavalt EOK ja EKL vahel sõlmitud lepingule nr 4-5/2022/77 kinnitab Eesti Korvpalliliit, et
saadud toetusest makstakse välja klubidele/ koolidele vähemalt 75%;
2) Sellest summast maksta välja spordimeisterlikkuse punktitabeli alusel 76 180 Eurot ja ülejäänud
summa välja maksta kvaliteedikomisjoni ettepanekute ja kriteeriumide alusel;
3) 76 180 Eurot klubide vahel vastavalt Spordimeisterlikkuse punktitabelile ja juhendile jaguneb
järgnevalt: LINK
7 poolt, 0 vastu

2.

Poiste noortekoondiste personal

Meeste koondiste juht Raido Roos esitas ettepaneku kinnitada poiste noortekoondiste personal
järgnevalt: LINK
Otsus: Kinnitada poiste noortekoondiste personal vastavalt esitatule.
7 poolt, 0 vastu

3.

Organisatoorsed muudatused
3.1.
Sekretariaadis ühendatakse turunduse-ja kommunikatsioonijuhi positsioonid – liitub Gerd Kiili
(Gerd Kiili on esitanud avalduse EKL juhatusest välja astumiseks)
- Turundusjuhi positsioon säilib
- Kommunikatsioonijuhi tegevused korraldatakse ümber.

Keio Kuhi tutvustas muudatusi EKL sekretariaadis.
Priit Sarapuu lisas, et sekretariaadiga liitumisest peatab Gerd Kiili oma volitused EKL juhatuses ning on
esitanud avalduse juhatusest väljaastamiseks, kuid juhatuse väljaastumise saab kinnitada vaid EKL
üldkogu koosolek.
Veel informeeris Priit Sarapuu, et muudatused toimuvad ka meeste meistriliiga nõukogus, mille juhtimine
tuuakse EKL sekretariaadi alla, ning seda hakkab juhtima liigade ja võistluste juht Henri Ausmaa.
Seni meistriliiga nõukogu juhtinud Leho Lugna’le avaldas Priit Sarapuu tunnustust ning tänas antud
panuse eest Eesti Korvpalli arengusse.
Otsus: info teadmiseks võtta.
8 poolt, 0 vastu
4.

Korvpall 2030 arengukava muudatuste tegemine ja kinnitamine.

Strateegiaseminari raames koos muudatusettepanekutega tutvustati juhatuse liikmetele töörühmade,
liigades osalevate võistkondade ja EKL sekretariaadi seisukohti ja ettepanekuid.
Juhatuse liikmetele tutvustati strateegiaseminari I päeva arutelude kokkuvõtet, mis esitati kinnitamiseks
järgnevalt: LINK
Priit Sarapuu juhtis tähelepanu, et kõikide alalõikude juurde tuleb lisada mõõdikud (KPI).
Otsus: 1) Kinnitada Korvpall 2030 arengukava muudatused.
2) Sekretariaadil koostöös töörühmadega esitada arengukava mõõdikud järgmiseks juhatuse
koosolekuks (aprill).
5.

Jooksvad küsimused
5.1.

Liigade tegevuse ülevaade
Liigade kokkuvõte
LINK
Henri Ausmaa tegi ülevaate liigade ja võistluste hetkeolukorrast ning avaldas lootust, et üle kahe
aasta (hooaja) on taas võimalik liigad lõpuni mängida.

Otsus: Info teadmiseks võtta esitatud kujul.

7 poolt, 0 vastu
5.2.

Koondiste tegevuse ülevaated
Meeste rahvuskoondis - Jukka Toijala
Lisa slaidid
Lisa klubide ja alaliidu memorandum 2018

LINK
LINK

Meeste koondise peatreener Jukka Toijala tegi ülevaate World Cup Qualifiers viimase akna mängudest ja
koondise käekäiguga seonduvatest detailidest.
Otsus: 1) Info teadmiseks võtta.
2) Koostöömemorandum klubidega viia meistriliiga nõukogusse ning lisada EKL
üldjuhendi juurde.
7 poolt, 0 vastu
5.3.

EKL juhatuse koosolekute ajad

Ettepanek kinnitada EKL juhatuse korraliste koosolekute ajad järgnevalt:
1. EKL juhatuse koosolek nr 16
13.04.2022
a. Eelarve (2022/2023) I lugemine
2. EKL juhatuse koosolek nr 17
11.05.2022
a. Eelarve (2022/2023) II lugemine
3. KML nõukogu väljasõiduistung
02.-03.06.2022
4. EKL juhatuse koosolek nr 18
15.06.2022
a. Eelarve (2022/2023) III lugemine ja kinnitamine
5. EKL juhatuse koosolek nr 19
13.08.2022
a. 12.08.2022 - Kullami nimelise turniiri I mängupäev
b. 13.08.2022 - Kullamile pühendatud spordikonverents ja korvpallifoorum
c. 14.08.2022 - Kullami nimelise turniiri II mängupäev
6. EKL juhatuse koosolek nr 20
14.09.2022
7. EKL juhatuse koosolek nr 21
12.10.2022
8. EKL juhatuse koosolek nr 22
09.11.2022
Otsus: Info teadmiseks võtta.
11poolt, 0 vastu
5.3.1.

Kommunikatsioon;
21.03.2022
- protokolli kinnitamine

22.-.27.03.2022
29.03.2022

- otsuste realiseerimine ja kommunikatsioon
- avalikustatakse protokoll

Koosoleku juhataja

Priit Sarapuu, EKL president

Koosoleku protokollija

Keio Kuhi, EKL peasekretär

