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1. Pp Juhatuse koosoleku nr. 35 otsuste täitmisest 

  1. Pp  Uute EJL-i liikmete vastuvõtt 
ETTEPANEK: Võtta vastu Austa Rattaklubi ja Tripassion Triatloniklubi Eesti Jalgratturite Liidu liikmeks.  
OTSUSTATI: Juhatus otsustas ühehäälselt uued liikmed vastu võtta.  
TÄITMINE: Sekretariaadi poolt on uute liikmetega seotud juriidilised protseduurid teostatud ja spordiregistris 
vastavad kanded tehtud. 
EJL-i liikmete arv kokku 66. 
 

 2. Pp Juhatuse koosoleku nr. 34 otsuste täitmisest 
2020. aasta noortespordi riikliku toetuse jaotuse kinnitamine 
Raha laekub Liidule riigilt kahes osas: 14.02 (19 139€) ja 08.05 (12 760€) 
TÄITMINE: Noorteklubidele on riiklikud toetused edastatud täies mahus vastavalt juhatuse poolt kinnitatud 
tabelile, kokku  summas 26 986€. Liidu noortekoondise kasutusse jäi 4 915€  
 

 4. Pp   EOK presidendi ja juhtorganite valimisest 15. aprillil 
TÄITMINE: Presidendi, asepresidentide ning täitevkomitee liikme kandidaatide esitluskirjad  ning nõusolekud 
on nõuetekohaselt esitatud EOK sekretariaati.  
Eriolukorrast tulenevalt jäeti ära 15. aprillil toimuma pidanud EOK juhtorganite valimised. 06.04.2020 
toimunud EOK täitevkomitee koosolekul  otsustati, et valimised korraldatakse peale eriolukorra lõppu neljanda 
nädala esmaspäeval. 
Eriolukorra lõppemise päeval saavad EOK liikmed teatise täiskogu koosoleku täpse kuupäeva ja toimumise 
kohaga.  
 

 5.Pp   BMX koondise tegevuskavast 2020 
OTSUSTATI: Juhatus kinnitas BMX krossiga tegelevate klubide rahastuse ja üleminekuaja lõpuks 2023. aasta. 
TÄITMINE: Seoses koroonaviirusest tingitud eriolukorraga on teadmata ajaks edasi lükatud kõik 
rahvusvahelised tiitlivõistlused, seetõttu kogu projekt seisab. 
 

 6. Pp EJL-i arengusuundadest 
OTSUSTATI: Alustada kommunikatsioonijuhi konkurssi kokku panemisega, samas EJL-i finantsilisi võimalusi 
silmas pidades. 



TÄITMINE: Sander Maasing valmistas ette kommunikatsioonijuhi konkursi teate. 
 
Eesti Jalgratturite Liit otsib kommunikatsioonijuhti  
 
Eesti Jalgratturite Liit soovib täiendada büroo ridasid ning otsib tegusat inimest, kes viiks jalgrattaspordi 
kommunikatsiooni Eestis järgmisele tasemele.  
Kommunikatsioonijuhi ülesannete hulka kuuluks:  

 Liikmetele ja töörühmadele olulise info koondamine ja edastamine  

 Liikmete vahelise koostöö edendamine  

 Ala atraktiivsemaks muutmine  

 Töö meedia ja ajakirjandusega  

 Uudisvoo ja sotsiaalmeedia kanalite koordineerimine  
 
Ootused kandidaadile:  

 Varasem kogemus spordiorganisatsiooni töös  

 Algatusvõimelisus  

 Avatus ja julge suhtlemine  
 
Kandidaadile pakume:  

 Eneseteostusvõimalusi  

 Kokkupuudet Eesti spordis oluliste inimestega  

 Kuuluvust meeskonda ning võimalust viia oma nägemust ellu  

 töökohta sportlikus keskkonnas  
 
Kandideerimiseks saada oma CV märksõnaga „Kommunikatsioonijuht“ ja palgasoov hiljemalt 31.03.2020 
aadressile ejl@ejl.ee  
Töö tüüp – täiskohaga töö 
Tööle asumise aeg – esimesel võimalusel 
Asukoht – Tallinn, Eesti 
 
Seoses 12. märtsil valitsuse poolt kehtestatud eriolukorraga peatati konkurss kuni tavapärase elurütmi 
taastumiseni. 
KOMMENTAAR (R. Rand): Paneme konkursi ootele, enne sügist selle teemaga edasi ei lähe. Peame vaatama 
ka eelarvet ja majanduslikke võimalusi. 
ETTEPANEK: Võtta teadmiseks. 
OTSUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks. 
 
 
2.Pp 2020. aasta eelarve täitmine seisuga 31.03.2020 
 
  Eelarve  Täitmine 
TULUD  585 819,00 249 228,84 
KULUD  575 102,00 139 226,93 
TULEM  10 717,00 110 001,91 
Kassa seisuga 31.03  110 606,80 

  

Eelarve Tulemus Võrdlus 

TULUD 
    Kokku 1. LIIKMETELT SAADUD TASUD 6 400,00 7 020,00 9% 

2. ANNETUSED JA TOETUSED 
   Kokku 2.1 Olümpiakomitee toetused 261 665,00 126 502,59 -51% 

Kokku 2.2 Sihtotstarbelised toetused 59 000,00 27 089,86 -54% 

Kokku 2.3 Muud annetused ja toetused 48 504,00 18 290,00 -62% 

KOKKU 2. ANNETUSED JA TOETUSED 369 169,00 171 882,45 -53% 



Kokku 3. TULUD ETTEVÕTLUSEST 178 100,00 62 081,67 -65% 

4. MUUD TULUD 
   Kokku 4.1 Osavõtutasud 31 650,00 5 001,50 -84% 

Kokku 4.2 Muud tulud 500,00 3 243,22 548% 

KOKKU 4. MUUD TULUD 32 150,00 8 244,72 -74% 

     TULUD KOKKU 585 819,00 249 228,84 -57% 

     KULUD 
   5. SF. PROJEKTIDE OTSESED KULUD 
   Kokku 5.1 Eesti meistrivõistluse korraldamine 69 600,00 4 068,62 -94% 

5.2 Koondised 
   Kokku 5.2.1  Maanteesõidu koondis 112 000,00 34 083,30 -69% 

Kokku 5.2.2  Maastikusõidu koondis 52 512,00 6 841,15 -86% 

Kokku 5.2.3  BMX koondis 16 000,00 0 -100% 

Kokku 5.2.4  Cyclo-crossi koondis 4 000,00 1 743,64 -56% 

Kokku 5.2.5  Parajalgratta koondis 3 000,00 0 -100% 

Kokku 5.2.6  Koondiste muud kulud 22 000,00 12 849,40 -41% 

Kokku 5.2 Koondiste kulud 209 512,00 55 517,49 -73% 

Kokku 5.3  Muud sihtotstarbeliste projektide kulud 15 000,00 427,2 -97% 

KOKKU 5. SF PROJEKTIDE OTSESED KULUD 294 112,00 60 013,31 -79% 

Kokku 6. JAGATUD ANNETUSED JA TOETUSED 46 454,00 27 626,00 -40% 

7. MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 
   Kokku 7.1 Majanduskulud 32 554,00 13 974,97 -57% 

Kokku 7.2 Transpordikulud 25 135,00 7 843,92 -68% 

Kokku 7.3 Muud kulud 37 823,00 6 587,21 -82% 

KOKKU 7. MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 95 512,00 28 406,10 -70% 

Kokku 8. TÖÖJÕUKULUD 139 024,00 22 941,52 -83% 

Kokku 9. Põhivara kulum ja väärtuse langus   240   

     KULUD KOKKU 575 102,00 139 226,93 851% 

PÕHITEGEVUSE TULEM 10 717,00 110 001,91 926% 

 

ETTEPANEK: Võtta teadmiseks. 

OTSUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks. 

 

 

3. Pp 2020. aasta lisaeelarve koostamise vajadusest, juhul kui eriolukorra tulemusena vähenevad Liidu 

tulud 

Tänaseks väljakujunenud olukord mõjutab olulisel määral ka spordivaldkonda. Võimalikest tulevikuarengutes 
selguse saamiseks pöördusime Kultuuriministeeriumi poole 25.03.2020. Allpool väljavõte kirjavahetusest 
Kultuuriministeeriumi nõuniku Margus Klaaniga. 
 
Väljavõte kirjavahetusest: 
 
Tänud mõtete ja ettepanekute eest! 
Vastan lühidalt tehtud ettepanekutele. 

1.    Säilitada riiklikud ja toetused kokkulepitud tasemel. 



Tänasel päeval ei ole otsust kärpida juba eraldatud toetusi. Kui majanduslik olukord muutub märkimisväärselt 
halvemaks, siis võib see päevakorrale tekkida. 

2.     EOK poolne Liidu spordiprojektide rahastamise jätkamine. 

Sama kommentaar nagu eelmiselegi ettepanekule. 
3.    Säilitada treenimisvõimalus eriolukorra pikenedes vähemalt välitingimustes, mõistlike piirangutega. 

Võtame teadmiseks praegu. 
4.       Luua võimalus ka võlaõigusliku lepinguga töötavatele  treeneritele toetuse saamine töötukassa 

meetme raames. 

Sellise ettepaneku on esitanud ka mitmeid teiste valdkondade katusorganisatsioonid. Eestis on 83% töötajatest 
töölepinguga ja 17% võlaõigusliku lepinguga. Seega see ei ole ainult spordivaldkonna teema. Kui VV otsustab 
tingimusi muuta, siis teavitame sellest ka spordiorganisatsioone. 
 
Tervitustega 
Margus 
 
Kokkuvõtvalt on riiklikul tasandil olevate toetuse osas kindlustunne olemas, kuna ka suurem osa 
tegevustoetustest jõuab saajateni aasta esimesel poolel. Suurem tagasilöök võib tulla teiste Liidu toetajatega 
ja samuti teenuste müügist (litsentsid, registreerimistasud). 
 
Sõltuvalt eriolukorra pikkusest tuleb valmis olla eelarve kärbeteks. Halvima stsenaariumi korral võib eriolukord 
kesta augusti või isegi septembri lõpuni. Kindlasti mõjutab see Liidu tegevusest saadavaid tulusid. Samas 
väheneb ka kulu ärajäävate sündmuste ja muude tegevuste tõttu. 
 
Hetkeseisuga on täpset lisaeelarvet keeruline prognoosida valitseva teadmatuse tõttu eriolukorra pikkuse 
osas. Lõplikult saab otsustada, kui valitsus on valmis saanud ja avalikustanud kriisist väljumise etapid.   
 
Lisaeelarve prognoos on koostatud eeldusel, et eriolukorra piirangud lõpevad 31. augustil, nagu seda on 
planeerinud ka mitmed Euroopa riigid. Eeldada võib, et rahvusvahelisel tasemel võistlusi Euroopas ei toimu 
planeeritud ulatuses, samuti siseriiklikus võistluskalendris tulevad korrektiivid. Seetõttu jäävad tõenäoliselt ära 
mitmed tippspordiga seotud projektid, kaasa arvatud võistlused. Vastavalt sellele on koostatud lisaeelarve 
prognoos, milles eelarve maht on -15%. 
 
TULUD     Eelarve  Täitmine 31.03    Lisaeelarve prognoos 
 1. LIIKMETELT SAADUD TASUD  6 400,00 7 020,00  7 020,00  
 2. ANNETUSED JA TOETUSED  369 169,00 171 882,45  339 769,00 
2.1 Olümpiakomitee toetused  261 665,00 126 502,59  261 665,00 
2.2 Sihtotstarbelised toetused  59 000,00 27 089,86  54 000,00 
2.3 Muud annetused ja toetused 48 504,00 18 290,00  24 104,00 
3. TULUD ETTEVÕTLUSEST  178 100,00 62 081,67  131 886,84 
4. MUUD TULUD   32 150,00 8 244,72  15 000,22 
TULUD KOKKU    585 819,00 249 228,84  493 676,06 
 
KULUD 
5. SPORDIPROJEKTIDE KULUD  294 112,00 60 013,31  231 924,13 
6. JAGATUD ANNETUSED JA TOETUSED 46 454,00 27 626,00  37 326,00 
7. MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 95 512,00 28 406,10  85 370,87  

8. TÖÖJÕUKULUD   139 024,00 22 941,52  139 024,00 

KULUD KOKKU    575 102,00 139 226,93  491 223,00 

TULEM     10 717,00 110 001,91  2 453,06  

 

ETTEPANEK: Arutada lisaeelarve projekti ja võtta aluseks täpsema dokumendi koostamisele vastavalt 

eriolukorra arengutele. 



KÜSIMUS (R. Mandri): Kui palju eratoetajaid võib ära jääda? 

VASTUS (R. Rand): Ei oska öelda, mõned lepingudki on veel sõlmimata. Osad koostööpartnerid on hetkel 

maksed peatanud. Škoda ei pruugi saada planeeritud mahus maantee EMV-d toetada. Mõned kohad on, kus 

saame kärpeid teha – paratamatult jäävad ära mõned võistlused ja projektid. Maantee naisi ilmselt see aasta 

me kuhugi ei saada, ka BMX koondise projekt ei ole tule samas mahus. 

KÜSIMUS (R. Rand): Mis saab Husqvarna sarjast? 

VASTUS (S. Lipp): Husqvarna on juba päringu teinud, mis saab kui võistlused ära jäävad. Hetkel ei toimu 

planeeritud kuupäeval kolm esimest etappi. Loodame täies mahus suve teisel poolel sarja ikkagi ära 

korraldada. 

KOMMENTAAR (M. Reile): Võistlusi tuleks ikka vaadata tervikpildina, mitte ainult sarja kontekstis. Fakt on see, 

et kõiki võistlusi suve teise poolde lükata ei ole võimalik. 

KOMMENTAAR (U. Karlson): Mõned võistlused võiks korraldada ka nädala sees. 

KOMMENTAAR (R. Rand): Arutame seda edasi, kui olukord on normaliseerunud. 

OTSUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks. 

 

4.Pp Eriolukorrast tingitud EJL-i 2020 võistluskalendri strateegia 

Seoses riigis kehtestatud eriolukorraga on ära jäänud paljud EJL-i kalendrivõistlused. UCI on peatanud 

võistluste korraldamise kuni 1. juulini 2020 (UCI WorldTour kalender kuni 1. augustini). Seoses tekkinud 

olukorraga korraldas treenerite nõukogu koos kahe võistluskorraldajaga koosoleku Skype vahendusel 2. aprillil. 

 

Treenerite nõukogu ettepanekud: 

 Arvestades seda, et eriolukorra lõppu on hetkel võimatu prognoosida, tehakse ettepanek kogu EJL-i 

võistluskalender peatada ning prioriteetsetele võistlustele, milleks on EMV ja suured rahvaüritused, 

otsida uued võimalikud kuupäevad eriolukorra möödumisel. Tekkinud olukorras peame olema paraku 

valmis ka võistluskalendri oluliseks kärpimiseks ning käituma üksteisega arvestavalt ja mõistvalt. 

Eriolukorra möödumisel annaks EJL uued juhised võistluste korraldajatele ja klubidele tulenevalt 

valitsuse korraldustest. 

 Säilitada sarjad vähemalt 50% ulatuses, sest sõltuvalt eriolukorra kestvusest ei ole realistlik viia sarju 

läbi algselt planeeritud etappide arvuga. 

 

UCI määratud muudatused: 

 Riikide meistrivõistluste uuteks kuupäevadeks on määratud 22-23. augusti nädalavahetus (kattub Balti 

Keti Velotuuriga). 

 Kõik UCI-s registreeritud võistlused kuni 1. juulini tuleb ära jätta või edasi lükata (Valgehobusemäe 

MTB Fest 2020, Tour of Estonia 2020, EMV maanteel). 

ETTEPANEK: Kujundada juhatuse seisukoht ja otsus EJL-i 2020 võistluskalendri edasisest strateegiast. 

KOMMENTAAR (R. Mandri): Treenerite nõukogu tegi sellise ettepaneku, kuna võistlused hakkasid ära jääma ja 

hakati kiirelt kuupäevi muutma. Soovime kalendri külmutamist, et ei tekiks kalendri ülekoormust sügisel. 

KOMMENTAAR (A. Tõnissaar): Mõte oli, et lepime kokku mängureeglites. Ärme torma, vaid ootame ära EJL-i 

ja UCI otsused. Kalendrit tõstame ümber koos. 

ETTEPANEK (R. Rand): Teen ettepaneku täna kogu kalender tühistada, uuenenud kalendrist anname teada. 

OTSUSTATI: Juhatus otsustas EJL-i võistluskalendri tühistada. Selle kohane pressiteade saadetakse välja 23.04. 

Eriolukorra lõppedes esitavad kõik korraldajad uued võistluskalendri taotlused. 

 

 



5. Pp Koondiste hetkeseis 

Maantee ja maastiku koondiste kevadine ettevalmistus läks plaanipäraselt, kuni maailmas tekkinud 

eriolukorrani.  

U23 maanteekoondis valmistus hooajaks 2019. aasta lõpus Leedus, Panevezyses trekil ning selle aasta 

kevadlaagriks sõideti Horvaatiasse, kus osaleti ka võistlustel. Horvaatia laager lõppes plaanitust varem, 

täpsema ülevaate koondise hetkeseisust andis koosolekul Rene Mandri. 

ÜLEVAADE (R. Mandri): Detsembris ja jaanuaris tegime võrreldes eelmiste aastatega vähem päevi Hispaanias 

ja olime rohkem Leedus trekil. Veebruari alguses osalesime treki EMV-l ja sealt läksime edasi kuuks ajaks 

Horvaatiasse. Horvaatias jaksasid mehed palju rohkem trenni teha kui varasematel aastatel. Osalesime kahel 

ühepäeva sõidul, ühel neist sai Rait Ärm 20. koha ja tuli ka UCI punktidele. U23 koondis on tihedalt seotud 

Klubi Cycling Tartuga. Kuna klubis on ka paar lätlast ja soomlane, tõstis see ka treeningute kvaliteeti. Poisid on 

üksteist motiveerivad ja läbisaamine on väga hea. Planeeritud võistlustest kevadperioodil jäid ära rahvuste 

karika etapid aprillis ja mais, lisaks trobikond väiksemaid võistlusi. Paljud koondise kulud on praegu klubi 

kanda, Liidu kuluks jäid eelkõige palgad. Klubi olukord on praegu kehv, kuna Lõunakeskus meid ei sponsoreeri. 

Lootus on, et Tartu linna ja Soome firma toetus juuni teises pooles jäävad. Meil on käes palju varustust, mille 

arve veel Hawaii Expressile maksmata, varasematel aastatel olen saanud umbes 80% ulatuses vana varustus 

maha müüa, tänavu ei pruugi nii hästi minna. Klubile tekib sellega lisakulu, millega ei arvestatud.  

KÜSIMUS (U. Karlson): Kuidas poiste motivatsioon on? 

VASTUS (R. Mandri): 80% poistest on motiveeritud, osad ei ole nii optimistlikud. Üldiselt oleme häid 

treeningnippe ja mudeleid välja mõelnud. Treeningutel võistluste matkimine pakub neile huvi. 

KÜSIMUS (U. Karlson): Kas võistlustele, mis on edasi lükatud ja kutsed on olemas, on garanteeritud peale 

saamine? 

VASTUS (R. Mandri): Ei ole garanteeritud. Enamus võistlusi on ära jäetud. 

Juuniorite maanteekoondis alustas hooaega kevadise  ettevalmistusega Hispaanias 21.02-15.03.2020. Laager 

lõppes vahetult eriolukorra alguses, mistõttu järgnema pidav esimene võistlusperiood Euroopas jäi 

teostamata. Täpsema ülevaate koondise hetkeseisust annab Alo Jakin.   

ÜLEVAADE (A. Jakin): Juunioride kevadlaager läks hästi. Kaks poissi on meil teistest tugevamad, ülejäänud on 

enam vähem ühtse tasemega. Peale laagrit langes mõnel mehel motivatsioon, kuna ei saanud Belgiasse 

võistlema edasi minna. Hetkel teevad trenni kõik ja tervisega kellelgi probleeme ei ole. Belgia periood jäi peale 

laagrit kahjuks ära, aga oleme kindlasti võimelised ka tulemust tegema. Tiitlivõitlustel osalejad valime 

eelnevate võidusõitude järgi.  

KOMMENTAAR (J. Kirsipuu): Enne EM-i on meil hea võidusõit valmistuseks olemas. Eliitratturitest nii palju, et 

kõik on kodus ja teevad trenni. 

 

Maastiku koondise ühist hooaega alustati laagriga Lõuna-Hispaanias 2019 detsembris. Jaanuarist märtsini 

osaleti võistlustel Hispaanias olümpia punktide kogumiseks. Märtsi lõpus pandi plaanid ootele. Täpsema 

ülevaate koondise hetkeseisust andis koosolekul Karmen Reinpõld.  

ÜLEVAADE (K. Reinpõld): Hispaania võistlustega suutsid naised OM kvalifikatsioonis sõita välja juba 18-19. 

koha. Tänase seisuga on UCI poolt kalender mai lõpuni peatatud. EM on edasi lükatud ja üks MK ära jäetud, 

MM-i kohta veel infot ei ole. M. Loo on Eestis ja hoiab treeningvormi, P. Pruus hoiab samamoodi taset ja 

püüab tehnilisi oskusi arendada. M-L. Mõttus teeb mahu- ja intensiivsustreeninguid, M. Meier on Portugalis ja 

sõidab häid tehnilisi radu. G. Steinburg alustas koostööd treeneri ja spordipsühholoogiga, temal on olulised 

võistlused sügisel. J. Lõiv on Hispaanias ja treenib rullidel ja pukil, maja taga on tal võimalus rohkem 

tõusumeetreid saada, kui Eestis seepärast jäi Hispaaniasse. K. Kukk hoiab taset Eestis, et olla valmis võistlema 



nii tiitlivõistlustel kui MK-del. Šveitsi development team näeb temas suurt potentsiaali. Kokkuvõtvalt 

tegutseme, et olla valmis võistlema hilissuvel-sügisel. 

 

KÜSIMUS( R. Rand): Millega tegelevad maantee naised? 

VASTUS (U. Karlson): Kõik on Eestis, aga täpsemalt ei oska öelda. Võtan nendega ühendust. 

 

BMX koondise tegevusplaani kohaselt oli võimaldada sportlastele võimalikult palju võistluskogemisi 

rahvusvahelisel tasandi võistlustelt. Paraku seoses eriolukorraga maailmas ei korraldata esialgu kuni juuli 

lõpuni ühtegi rahvusvahelist võistlust. Seetõttu toimub sportaste ettevalmistus ainult klubide tasandil.  

ETTEPANEK: Võtta teadmiseks. 

OTSUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks. 

 

 

6. Pp Muud küsimused 

 

Olenevalt olukorrast korraldatakse juhatuse koosolek ka mai keskel. Koosoleku ajast antakse teada nädal aega 

enne toimumist. 

 


