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Päevakord: 

1. Majandusaasta aruanne 

2. 2020 eelarve 

3. Üldkoosolek 

4. Koondise treeningbaas 

5. Kriisist väljumise kava 

6. Uue hooaja kalender 

7. GP hooaja lõpetamine 

 

1. Liidu juhatus arutas majandusaasta aruannet. Arvestades kahe viimase aasta aruande 

tulemit, on oluline lähiajal pidada silmas liidu rahalise reservi suurendamist, et 

kindlustada liidu tegevuse jätkusuutlikkus. 

Otsus: majandusaasta aruanne ja kirjete seletused esitada kinnitamiseks 

üldkoosolekule. 

2. Juhatus arutas tulenevalt viiruse kriisist 2020 eelarve muudatusi. Eelarve tulu poolel 

vähenevad tulud litsentsitasudest. Kulude poolel on vähendatud natuke 

arendustegevuste ja halduskulusid ning koondise treeningutega seotud kulusid, mis 

viiruse tõttu ei toimunud. Eelarvet on vaja jooksvalt monitoorida ja vajadusel teha 

korrektuure. Oluline on püüda hoida eelarve tasakaalu ning võimalusel lõpetada aasta 

väikeses plussis, sest senise tulubaasi jätkumine samas mahus kriisi järgselt ei ole 

kindel.  

3. Juhatus arutas üldkoosoleku korraldamist. Üldkoosolek peab enne juuni lõppu 

kinnitama eelarve, et esitada see õigeaegselt äriregistrile. Samuti on vaja enne augusti 

lõppu enne praeguse juhatuse volituse lõppemist valida uus juhatus. Juhatuse 

valimiseks peeti oluliseks pakkuda võimalust debatiks ja aruteluks, mis on paremini 

võimalik füüsilisel koosolekul. Praegu on presidendiks kandideerimiseks väljendanud 

huvi Ulla Helm. Liidu seatud tähtajaks teisi presidendi kandidaate üles ei seatud. 

Samuti ei ole üles seatud ühtegi juhatuse kandidaati. 



Otsus: Viia juunis läbi elektrooniline üldkoosolek majandusaasta aruande ja 

võistlusreeglite kinnitamiseks. Viia läbi augustis üldkoosolek juhatuse valimisteks. 

Teha klubidele täiendav üleskutse esitada juhatuse kandidaate, et Ulla Helmil 

presidendi kandidaadina oleks võimalus moodustada meeskond. 

4. Valitsus on võimaldanud koondistel taotleda ühe-kahe treeningbaasi avamist koondise 

trennideks enne kui avatakse spordirajatised. Koondise peatreener on pakkunud 

baasina välja senise koondise treeningbaasi Veeriku tennise ja sulgpallikeskuse. 

Tallinnas Raul Musta treeningute võimaldamiseks on Raul Musta sooviks Tondiraba 

tennisekeskus. 

Otsus: Kuna Tartus treenivad koondises erinevate klubide mängijad ja liidu pakutavate 

koondise trennide arv nädalas on määratletud, on oluline perioodil, kus klubi trenne 

pole, võimaldada tavapärases mahus harjutamist. Juhatus otsustas ka teistelt Tartu 

saalidelt küsida hinnapakkumist treeninguteks, mis toimuvad lisaks liidu kaetud 

koondise trennidele. Pakkumise küsimus saata Veeriku, TÜASK, Triiton. Klubidelt 

paluda tagasisidet 8. mai lõunaks. (Protokollija märkus: protokolli koostamise ajaks 

oli pakkumise teinud Veeriku keskus, kes võimaldab koondislastel treenida tasuta 

esimesel nädalal, eeldusel,  et teised baasid avanevad 18. maist. A Le Coq loobus 

pakkumise tegemisest ja samuti klubina TÜASK. Ministeerium andis loa Veerikul 

alustada koondise treeningutega 8. maist. Tondiraba hallis treeningute algus võimalik 

esmaspäevast, kui ministeeriumisse jõuab saali omaniku kinnitus). 

5. Juhatus arutas kriisist väljumise kava. Liit on varem esitanud taotluse EOK-le saalide 

järk-järguliseks avamiseks, samuti suhelnud jooksvalt ministeeriumiga. Ministeerium 

ja EOK taotlevad hetkel valitsuselt spordirajatiste peatset avamist ja sisetreeningute 

võimaldamist. Spordisaalide avamisel hakkavad suure tõenäosusega kehtima 

piirangud. On väga oluline, et kõik spordirajatised ja klubid neid järgiksid.  

6. Uue hooaja kalender. Juhatus arutas võimalikku olukorda uuel hooajal ja vajadust 

kaaluda alternatiivset võistlussüsteemi kui sügisel viirusest tingituna ei peaks olema 

võimalik kas hooaja algusest või keset hooaega taas tavapäraseid võistlusi korraldada. 

Otsustati: jätkata tavapärase võistluskalendri koostamist. Leiti, et alternatiivse 

võistlussüsteemi kujundamiseks ja täpse vajaduse hindamiseks on praegu veel liiga, 

samas võib vajadus tekkida väga äkki. Seetõttu otsustati küsida klubide arvamusi ja 

ideid sel teemal ja algatada arutelu. 



7. Juhatus otsustas lõpetada 2019/2020 GP hooaeg ja kuulutada välja võitjad 4 etapi 

põhjal, kuna viiendat etappi pole võimalik see hooaeg enam läbi viia.  


