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1. Pp

Juhatuse koosoleku nr. 43 otsuste täitmisest

1. Pp

Juhatuse koosoleku nr. 42 otsuste täitmisest

7. Pp Autopargi uuendamisest 2021. aastal
TÄITMINE: Otsustati tellida Mercedes Sprinteri ülikõrge variant. Tehnilised andmed:
mootori töömaht 2987 cm3
võimsus 140 kW
müügihind kokku 44 789,52€ (müügihind 37 324,60€, käibemaks 7 464,92€).
Lisandub auto ümberehitus ca 7000€.
Tellimuse kinnitus Liidu poolt on edastatud 23. veebruaril, 10% (3 732,46€ + 746,49€ km) sissemaks on
teostatud 08.03.2021. Tellimuse täitmise aeg on 4 kuud (saabumine juunis), millele lisandub paari
nädalane ümberehitus.
8. Pp Koondiste 2021. aasta riietest
OTSUSTATI: Kindlasti peaksime edasi minema müügiprojektiga koostöös Moomooga rattariiete
fännidele. Valmistada ette koostööleping järgmiseks juhatuse koosolekuks.
TÄITMINE: Koostöös tootjafirma Moomooga on valminud koostöölepingu alusdokument. Vastavalt
koostööleppele on planeeritud fänniriiete müümisajad 3-9. mai ja 10-18. juuli.

OTSUSTATI: EJL büroo mõtleb veel, milliseid variante on, et fänniriiete müümist väljapoole
kommunikeerida. Koostöölepe allkirjastatakse.
3. Pp Ülevaade büroo tööde jaotusest uue töötaja lisandumisega
Tutvustati büroo töötajate tööülesandeid, mida on tehtud ja tegevusplaane.
KOMMENTAAR (R. Meema): Olen eelteateid pidevalt saatnud, kuid mõned uudiste portaalid kahjuks ei
avalda ka esikolmiku kohtade uudiseid. Kalendreid oleme ette saatnud, aga praegusel ajal muutub see
koroona tõttu liiga tihti ja mõistlikum on saata paar päeva enne võidusõitu eelteade.
ETTEPANEK: Võtta teadmiseks.
OTSUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks. Sulev Lipp suhtleb ERR-iga spordiportaalis avaldavate
rattauudiste teemal. Jaan Toots suhtleb ERR-i nõukoguga.
TÄITMINE: Sulev Lipp kohtus 05.03 Rivo Saarnaga, kus arutati ka 2021. aasta maanteesõidu EMV
ülekande võimalust ETV kanalites.
KOMMENTAAR (S. Lipp): Maantee ülekanded ETV-s on eelarve küsimus, hetkel ei osatud öelda mis see
maksma võib minna. Eetriaeg ja päev oleksid ETV-le kõik sobivad. Lepin kokku kohtumise Zoomi
vahendusel ETV esindajatega järgmiseks nädalaks.
4. Pp Ülevaade EJL-i arengukava 2022 – 2028 koostamisest
ETTEPANEK: Kooskõlastada edasine tegevus.
OTSUSTATI: 3. märtsil korraldatakse koosolek Zoomi vahendusel juhatuse liikmete ja arengukava
koostajate vahel, et anda juhatusele põhjalik ülevaade arengukavast ning, et juhatus saaks teha
omapoolseid ettepanekuid. Seejärel pannakse arengukava kokku ning saadetakse tutvumiseks ja
kooskõlastamiseks erinevatele EJL-i komisjonidele ja liikmetele.
TÄITMINE: 3. märtsil toimunud koosolekul avaldati mõtteid, täiendati 5. lõiku „Üldeesmärk,
alaeesmärgid ja mõõdikud“. Koosolekul otsustati teha redaktsioonilisi parandusi teksti punktides: 1.
Sissejuhatus; 2. Hetkeolukorra analüüs; 3. Jalgrattaspordi nõrkused, tugevused ning väljakutsed.
Valmistada dokument ette aprillis toimuvaks juhatuse koosolekuks.
5. Pp Maanteesõidu 2021. aasta Eesti MV korraldamisest
Vaadati läbi ürituse ajakava ja distantsid. Rahvasõidu „Coffee ride“ distantsiks on 60 km.
OTSUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks. Vajalik on kohtumine Kristen Kivistikuga, et rääkida läbi
teleülekannete hinnad, siis otsustame ka laupäevase ülekande tegemise.
TÄITMINE: 1. Kohtumine Kristen Kivistikuga toimus 02. märtsil. Kristen lubas teha hinnapakkumise
kahele ja ühele ülekandepäevale.
2. Võistluse ajakava on saadetud Läti ja Leedu alaliitu. Lätlased andsid juba positiivse kinnituse ja
soovisid teada teleülekande võimalusi edastamiseks Läti TV kanalis. Kristenile on info ja kontakt
täpsustusteks edastatud. Leedu alaliidu poolt ei ole vastust veel tulnud, saatsime täiendava päringu
09.03.2021 liidu presidendile ja sekretariaati.
KÜSIMUS (J. Uibokand): Kas lisaks ajakavale on ka distantsid lukku pandud? Eesti naistel on aastaid juba
mure, et distantsid EMV-l on liiga lühikesed.
VASTUS (R. Rand): Distantsid on olnud lühikesed kuna NJ, NU ja NE sõitsid koos. Kuna see aasta on Balti
riigid koos, siis oleme saanud ka pikema distantsi teha.
OTSUSTATI: Saata Läti ja Leedu alaliitudele koostööleping ühiste meistrivõistluste korraldamise kohta.
7. Pp 2021. aastal klubidele eraldatava noortespordi toetuse kinnitamine
OTSUSTATI: Juhatus otsustas kinnitada noortespordi riikliku tippspordi toetuse jaotuse ning määrata
Hauka Veloklubile ja Narva Jalgrattaklubile Temp 100€.

TÄITMINE: Toetused on klubidele edastatud.
8. Pp Hauka Veloklubi taotlus võistluse toimumise kuupäeva muutmiseks 2021. aastal
OTSUSTATI: Juhatus otsustas kinnitada Veloplus 7. Kaika Rattamaratoni kuupäevaks 1. august 2021.
TÄITMINE: Vastavad muudatused võistluste kalendris on tehtud.
11. Pp Muud küsimused
11.1 Breakaway Spordiklubi liikmelisuse lõpetamisest
OTSUSTATI: Juhatus otsustas lõpetada Breakaway Spordiklubi liikmelisuse Liidus alates 28.02.2021.
TÄITMINE: Breakaway Spordiklubi on EJL liikmeskonnast kustutatud ja vajalik muudatus on tehtud ka
Spordiregistris.
ETTEPANEK: Võtta teadmiseks
OTSUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks. Otsustati allkirjastada koostöölepe Moomooga seoses
fänniriiete müümisega ning saata Läti ja Leedu alaliitudele ühiste meistrivõistluste koostööleping.
2. Pp

2021. aasta eelarve täitmisest 28.02.21 seisuga

TULUD
KULUD
TULEM

Eelarve 2021
611 502,00
654 338,83
-42 836,83

Täitmine 28.02.21
226 699,07
73 289,16
153 409,91
Eelarve

Tulemus

Võrdlus

TULUD
1. LIIKMETELT SAADUD TASUD
2.1 Olümpiakomitee toetused
2.2 Sihtotstarbelised toetused
2.3 Muud annetused ja toetused
2. ANNETUSED JA TOETUSED
3. TULUD ETTEVÕTLUSEST
4.1 Osavõtutasud
4.2 Muud tulud
4. MUUD TULUD

9 900,00
273 702,00
69 400,00
32 800,00
375 902,00
197 800,00
27 100,00
800
27 900,00

9 450,00
121 426,00
25 000,00
16 400,00
162 826,00
51 549,07
2 700,00
174
2 874,00

-4%
-55%
-63%
-50%
-56%
-73%
-90%
-78%
-89%

TULUD KOKKU

611 502,00

226 699,07

-62%

KULUD
5.1 Eesti meistrivõistluse korraldamine
5.2.1 Maanteesõidu koondis
5.2.2 Maastikusõidu koondis
5.2.3 BMX koondis
5.2.4 Cyclo-crossi koondis
5.2.5 Parajalgratta koondis
5.2.6 Koondiste muud kulud

86 500,00
128 000,00
57 600,00
10 000,00
4 000,00
1 000,00
26 000,00

0,00
21 710,69
192,94
0,00
0,00
0,00
0,00

-100%
-83%
-99%
-100%
-100%
-100%
-100%

5.2 Koondiste kulud
5.3 Muud sihtotstarbeliste projektide kulud
5. SF PROJEKTIDE OTSESED KULUD
6. JAGATUD ANNETUSED JA TOETUSED
7.1 Majanduskulud
7.2 Transpordikulud
7.3 Muud kulud
7. MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
TÖÖJÕUKULUD

226 600,00
10 000,00
323 100,00
48 954,00
34 815,00
31 396,83
38 523,00
104 734,83
177 550,00

21 903,63
0,00
21 903,63
3 640,00
10 246,68
3 213,44
4 356,57
17 816,69
29 928,84

-90%
-100%
-93%
-92%
-70%
-89%
-88%
-82%
-83%

KULUD KOKKU

654 338,83

73 289,16

-88%

PÕHITEGEVUSE TULEM

-42 836,83

153 409,91

-458%

KÜSIMUS (J. Uibokand): Mis plaanid naiste koondisega on?
VASTUS (U. Karlson): Naiste koondise eest vastutab A. Lebedev, kes hetkel on naisjuunioritega
Hispaanias laagris. Planeeritud on ka mõned ühepäevavõistlused ja tuurid, kuhu oleme kutsed saanud.
KOMMENTAAR (R. Rand): Oleme üritanud mitu aastat naiste koondise tegevust käima lükata. Loodame,
et tänu A. Lebedevile saame nüüd asja käima. Ettepanek järgmisel koosolekul naiste koondise tegevust
arutada.
OTSUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks.
3. Pp

Noortespordi 2022. aasta riikliku rahastamise juhendi kinnitamine

Ettepaneku kinnitamiseks Liidu juhatusele on teinud treenerite nõukogu. Punasega on märgitud
muudatused.
NOORTESPORDI RIIKLIK RAHASTAMINE
Juhend
1.
EJL jaotab 2022. aastal noorte tippspordi riiklikku toetust 2021. a. Eesti meistrivõistluste
tulemuste põhjal järgmiselt:
1.1.
15% 25% EJL juunioride ja noorte koondiste projektide rahastamiseks, mis omakorda jaguneb:
40% maanteesõiduks;
20% maastiku sõiduks;
16% BMX krossisõiduks;
12% cyclo-crossi sõiduks;
12% trekisõiduks.
1.2.
25% klubidele maanteesõidu viljelemiseks, mis omakorda jaguneb:
90 80% noorte (N/M16-J) tulemuste ja (N/M 14) osaluse põhjal;
10 20% N/MU tulemuste põhjal.
1.3.
15% klubidele maastikurattasõidu viljelemiseks, mis omakorda jaguneb:
90 80% noorte (N/M16-J) tulemuste ja osaluse (N/M 14 teatekrossis) põhjal;
10 20% N/MU tulemuste põhjal.
1.4
10%
klubidele cyclo-crossi viljelemiseks, mis omakorda jaguneb:
90 80% noorte (N/M16-J) tulemuste ja (N/M 14) osaluse põhjal;

1.5.

1.6.

10 20% N/MU tulemuste põhjal.
15% klubidele BMX krossi viljelemiseks, mis jaotatakse kõigile lõpetajatele eraldatud punktide
põhjal.
90 80% noorte (N/M10-J) tulemuste ja osaluse (N/M5-9) põhjal
10 20% N/MU tulemuste põhjal
10% klubidele trekisõidu viljelemiseks, mis jaotatakse kõigile lõpetajatele eraldatud punktide
põhjal.
80% noorte (N/M16-J) tulemuste põhjal;
20% N/MU tulemuste põhjal.

2.
Noorte tippspordi riikliku rahalise toetuse jagamisel EJL liikmesklubide vahel võetakse arvesse
jooksva aasta töötulemused, mille aluseks on EJL 2021. a. võistlusreglemendi punktis 11 sätestatud
punktitabelid. Punkte annavad alljärgnevad võistlused:
2.1.
Maanteesõit
Punktialad on: eraldistart, grupisõit, kriteeriumi sõit.
2.1.1 Punkte antakse, N/M-16, N/M-J ja N/M-U vanuseklassis. N/M-Eliit klassiga koos peetud võistlustel
antakse punkte üldprotokollist M/N-U vanuseklassi väljavõtte põhjal (punkte antakse väljavõttest
koostatud paremusjärjestuse alusel).
2.2.
Maastikurattasõit
Punktialad on: maastikurattakross, teatekross,
2.2.1. Punkte antakse N/M-16, N/M-J ja N/M-U vanuseklassis. N/M-Eliit klassiga koos peetud võistlustel
antakse punkte üldprotokollist M/N-U vanuseklassi väljavõtte põhjal (punkte antakse väljavõttest
koostatud paremusjärjestuse alusel). N/M-14 vanuseklassile antakse teatekrossis 2 osaluspunkti iga
lõpetanud osavõtja kohta.
2.3
Cyclo-cross
2.3.1 Punkte antakse N/M-16, N/M-J ja N/M-U vanuseklassis. N/M-Eliit klassiga koos peetud võistlustel
antakse punkte üldprotokollist M/N-U vanuseklassi väljavõtte põhjal (punkte antakse väljavõttest
koostatud paremusjärjestuse alusel).
2.4.
BMX
Punktiala on BMX kross.
2.4.1. Punkte antakse N/M 5-9, N/M-10, N/M-12, N/M-14, N/M-16, N/M-J, N/M-U vanuseklassis. N/M
5-9 vanuseklassile antakse 2 osaluspunkti iga lõpetanud osavõtja kohta.
Võistlejate vähesuse korral toimunud võistlusklasside liitmisel, antakse punkte lõpuprotokollist
väljavõtete põhjal koostatud paremusjärjestuse alusel vanuseklassidele eraldi.
2.5.
Trekisõit
Punktialad on: omnium, sprint.
2.5.1. Punkte antakse, N/M-16, N/M-J ja N/M-U vanuseklassis. N/M-Eliit klassiga koos peetud võistlustel
antakse punkte üldprotokollist M/N-U vanuseklassi väljavõtte põhjal (punkte antakse väljavõttest
koostatud paremusjärjestuse alusel).
3.
Noore jalgratturi (N/M-6/8/10/12/14/16/J,U) mingil põhjusel toimunud üleminekul ühest klubist
teise, antakse esimesel üleminekule järgneval aastal selle jalgratturi poolt kogutud rahapunktid ainult ja
täies ulatuses vanale klubile.

4.
Noorte tippspordi toetus eraldatakse ainult EJL liikmesklubidele, kes on esitanud Riiklikule
Statistikaametile ja Eesti Spordiregistrile nõuetekohase aruande ning kajastuvad sealses andmebaasis.
5.
Arvutuse metoodika:
Leitakse vanuseklasside poolt kogutud punktide summa eraldi maanteesõidus, maastikurattasõidus, BMX
krossis, cyclo-crossis ja trekisõidus.
Ühe punkti hind saadakse maanteesõidule, maastikurattasõidule, BMX krossile, cyclo-crossile ja
trekisõidule eraldatud raha jagamisel nende alade poolt kogutud punktidega.
EJL liikmesklubi poolt kogutud ala punktide summa korrutatakse ühe punkti hinnaga ning saadakse klubi
riikliku toetuse suurus noortespordile vastaval alal.
Liikmesklubi viie nelja ala (maanteesõit, maastikurattasõit, BMX kross, cyclo-cross, trekisõit) toetused
summeeritakse, saades summa, mis on aluseks klubi riikliku noortespordi rahaliseks toetuseks.
KOMMENTAAR (U. Karlson): EJL-I summat tõsteti 25%-le, et meil oleks võimalus kõikide alade
koondistele mingigi toetussumma olemas. U23 tulemuste osakaalu tõsteti, et püüda tõsta klubide huvi
tegeleda ka sportlastega peale juunioride klassi.
ETTEPANEK: Kinnitada noortespordi 2022. aasta riikliku toetuse jagamise juhend.
OTSUSTATI: Juhatus kinnitas noortespordi 2022. aasta riikliku toetuse jagamise juhendi.
4. Pp

EJL 2020 majandusaruande kinnitamine esitamiseks üldkoosolekule

EJL-i 2020 majandusaasta aruanne on üldkoosolekule esitamiseks valmis. Vajalikud toimingud on tehtud
ja materjalid tõstetud äriregistri ettevõtjaportaali, aadressil https://ettevotjaportaal.rik.ee. EJL
raamatupidamise aastaaruanne on auditeeritud Audiitorbüroo PKF Estonia OÜ vandeaudiitor Rein
Ruusalu poolt. Sõltumatu vandeaudiitori aruanne on esitatud äriregistrile 05. veebruaril 2021.
EJL 2020. aasta tulemiaruande peamised arvud:
2020
2019
Kokku tulud
608 193
520 915
Kokku kulud
-514 149
-518 048
Aruandeaasta tulem
94 059
2 841
ETTEPANEK: Kinnitada juhatuse poolt 2020 majandusaasta aruanne esitamiseks EJL-i üldkoosolekule.
OTSUSTATI: Juhatus kiitis 2020 majandusaasta aruande heaks ja esitab EJL-i üldkoosolekule
kinnitamiseks.
5. Pp

EJL-i üldkoosoleku korraldamise aja määramine

Eelmisel juhatuse koosolekul oldi arvamusel, et mõistlik oleks korraldada üldkoosolek ajal, kui piiranguid
vähendatakse, et kõik osalejad saaksid kokku tulla. Ettepanek oli teha koosolek aprill-mai, see tähendab,
et vaatame jooksvalt COVID-19 olukorda. Kui aprill-mai koosolekut pidada ei õnnestu, siis oleks üks
variant teha koosolek juunis maantee EMV ajal, näiteks 19.06 enne maantee EMV coffee ride`i.
Vastavalt eelmisel koosolekul otsustatule tuleks otsustada üldkoosoleku läbiviimise aeg ja viis.
ETTEPANEK: Otsustada koosoleku läbiviimise aeg ja viis.

KOMMENTAAR (R. Rand): Aprillis üldkoosoleku me kindlasti teha ei saa, esimene võimalus võibolla teha
maikuus. Vaatame olukorra üle järgmisel koosolekul.
OTSUSTATI: Juhatus otsustas järgmisel koosolekul üle vaadata üldkoosoleku korraldamise võimalikud
arengud.
6. Pp

Ülevaade loodud EJL-i sportlaskomisjonist

Sportlaskomisjoni eesmärk on sportlaste huvide esindamine. Komisjon kohtub regulaarselt oma
seisukohtade kujundamiseks, EJL-ile soovituste esitamiseks ning tegeleb sportlaskonnale suunatud
projektide algatamisega. Sportlaskomisjoni esimees kuulub ex-officio EJL juhatusse.
15. veebruaril kinnitas valimiskomisjon EJL-i sportlaskomisjoni 5 liiget:
Carol Kuuskman
Mathilde Manuela Nigul
Janelle Uibokand
Norman Vahtra
Siim Kiskonen
23. veebruariks valisid sportlaskomisjoni liikmed endi seast esinaiseks Janelle Uibokandi.
Sportlaskomisjonist osalevad koosolekul Janelle Uibokand ja Norman Vahtra, kes annavad ülevaate
nende nägemusest sportlaskomisjoni tööst.
KOMMENTAAR (J. Uibokand): üritame vähemalt kord kuus pidada koosolekut ja hakkasime looma
suuremat faili koos valupunktidega, mis meile on silma jäänud. Suhtleme rohkem teiste sportlastega,
mis nende mured on. Lisaks muredele püüame leida ka võimalikud lahendused. Olulisem probleemne
koht on info kättesaadavus ja liikumine (kandideerimised, stipendiumid, Audentesesse sisseastumine).
Ettepanek, et kodulehel võiksid olla inimeste juures pildid kõikides komisjonides.
ETTEPANEK: Juhatus võttis info teadmiseks, EJL-i büroo otsib pildid juurde kõikide erinevate komisjonide
liikmetele.
7. Pp

Muud küsimused

7.1 UEC kongress
Ülevaate andis Raivo Rand: Kongress toimus 06.03.2021. Presidendikandidaate oli ainult üks ning
presidendiks sai itaallane Enrico Della Casa. Valiti ka uus UEC juhatus – Katarina Jakubova, Natallia
Tsylinskaya, Alexander Gusyatnikov, Henrik Jess Jensen, Dragomir Kouzov ja Delmino Albano Magalhães
Pereira. UCI reeglite järgi peab juhatuses olema vähemalt kaks naist. Ka EJL võiks mõelda selle peale, et
juhatuses oleks rohkem naisi ning tulevikus saaksime ka kaasa rääkida UEC või ka UCI juhatuse
valimistel. Esialgu saaksime kaasa lüüa näiteks erinevates UEC komisjonides. Valiti ka hääletavad
delegaadid UCI kongressile, valituks sain ka Raivo Rand. Huvitav info oli see, et UEC plaanib korraldada
Euroopa Karikavõistlusi cyclo-crossis, mis on mõeldud juunioritele ja U23 vanuseklassidele. UEC uus
peasekretär on Alasdair MacLennan.
KÜSIMUS (J. Uibokand): Mis kriteeriumid sellistesse juhatustesse kuulumisel on?

VASTUS (R. Rand): Esialgu pead ise olema aktiivne ja nüüd sportlaskomisjoni esinaisena kuulud ka EJL-i
juhatusse. Siit edasi saad ennast näidata ja püüda saada UEC erinevate alade komisjonidesse. Kui oled
end heast küljest ja aktiivselt näidanud, on võimalus edasi pürgida UEC ja UCI juhatusse.
7.2 Järgmise juhatuse koosoleku aeg
Järgmine juhatuse koosolek toimub 14. aprillil kell 16.00 Zoomi vahendusel.

