
 
 

 

EJL juhatuse koosoleku protokoll nr  4. 
 

 

 

Tallinnas, 27. novembril 2001. a. 

Koosoleku algus kell 18.00, lõpp kell 19.10. 

 

 

Kohal olid: asepresident Enn Veskimägi, juhatuse liikmed Sulev Lipp, Evald Pärni, 

Kaido Padar, Madis Lepajõe, Tiit Aava, Aivar Murd, peasekretär Urmas Karlson 

Telefoni teel osalesid: asepresident Jüri Mõis, asepresident Andrus Ansip, juhatuse 

liige Rein Kirsipuu   

 

 

 

 

PÄEVAKORD: 

 

1. EJL juhatuse tegevus sponsorluse otsimisel. Arutelu eesmärk – jõuda selgusele, 

kas EJL juhatuse liikmed on oma sellealases tegevuses rikkunud kehtivat seadust 

ja/või head tava.  

 

 

KUULATI: 

 

Asepresident Enn Veskimägi andis ülevaate ajakirjanduses negatiivse hoiakuga 

kajastatud sponsorlussummade taotlemisest AS-lt Tallinna Teed ja 500 000 kroonise 

toetuse EJL-ni jõudmise üksikasjadest – Tallinna Linnavalitsuse liikmete ja AS 

Tallinna Teed võimalike erastajate eelnevast informeerimisest ning positiivsest 

hääletustulemusest AS Tallinna Teed nõukogus (5 poolt ja 1 vastu). 

 

 

ARVAMUSED: 

 

1. EJL president Siim Kallas on käitunud õiguspäraselt, sest tema kui presidendi üks 

ülesanne ongi toetuste taotluskirjadele alla kirjutamine. Kirju on saadetud välja 

rohkem kui paarikümnele suuremale ettevõttele, toetust on siiani kahjuks saadud 

vaid mõnelt – nt. AS EMT, AS Onistar, AS Rand ja Tuulberg, AS Tallinna Teed. 

2. Kultuuriministeeriumi, EOK ja sellega hiljuti ühinenud ESKL soovitus 

alaliitudele on alati olnud, et riigieelarveline toetus peaks alaliidu eelarvest 

moodustama võimalikult väikese osa ja märgatavalt suuremat rõhku tuleks panna 

koostööle sponsoritega. Kahjuks peame tunnistama, et EJL juhatuse töö nimetatud 

valdkonnas pole siiani eriti tulemusrikas olnud. 

3. Kogu maailmas on heaks tavaks, et edukad ettevõtted, k.a. need, kelle omanike 

ringi kuulub riik või kohalik omavalitsus, toetavad haridust, kultuuri, sporti jt. 

mittetulunduslikke valdkondi. Näiteks Saksa riigiettevõte Deutsche Telekom peab 

üleval maailma kõige suurema eelarvega profimeeskonda, Finnair ja Sonera 



toetavad lisaks Soome sportlastele ka Eesti suusatajaid, SAS on Norra 

suusakoondise üks peasponsoritest, Prantsuse Credit Lyonnais on Tour de 

France`i peasponsor jne. jne. Loomulik on, et ka Eesti paremad ettevõtted sporti 

toetavad. Eriti oluline on abi perspektiivikatele noortele, sest neile on sponsoreid 

palju raskem leida kui maailmas endale juba nime teinud kuulsustele. 

 

 

OTSUSTATI: 

 

1. EJL president ja juhatuse liikmed on  sponsorite otsimisel tegutsenud 

õiguspäraselt ning kooskõlas Eesti spordi põhimõtete ja hea tavaga. 

2. Kõik toetused erinevatelt ettevõtetelt on saadud ausal teel ja pole mingisugust 

põhjust arutada nendest loobumist. 

3. EJL president ja juhatuse liikmed peavad veelgi enam tegema koostööd 

suurettevõtetega, et sponsorsummade abil tagada Eesti U-23 koondise ja Eesti 

juunioride koondise hea esinemine 2002. aastal. 

 

Kõik otsused võeti vastu 9 poolthäälega, vastuhääli polnud. 

 

 

 

 

Koosoleku juhataja       Protokollija         

 

 

 

 

 

Evald Pärni        Madis Lepajõe       


