
Eesti Jalgratturite Liit 

Juhatuse koosolek nr. 45 

Juhatuse koosolek toimus: 14.04.2021 algusega kell 16.00 Zoomi vahendusel 

Osalesid:  

Juhatuse liikmed: Raivo Rand, Enn Veskimägi, Sander Maasing, Hannes Kägu, Sulev Lipp, Siiri Visnapuu 

Külalised: Jaan Kirsipuu, Janelle Uibokand, Alo Jakin, Andri Lebedev, Rein Solnask, Rene Mandri, Grete 

Treier, Allar Tõnissaar, Kristina Kapajeva 

Puudusid:  

Töötajad: Urmas Karlson, Evelin Idarand, Lii Vilms, Reti Meema 

Koosolekut juhatas: Raivo Rand 

Protokollija: Evelin Idarand 

Päevakord 
1. Pp Juhatuse koosoleku nr. 44 otsuste täitmisest ............................................................................. 1 

2. Pp 2021. aasta eelarve täitmisest 31.03.2021 seisuga ..................................................................... 2 

3. Pp Ülevaade naiste koondise tegevusest ja plaanidest ................................................................... 3 

4. Pp ERR ja EJL esindajate vahelisest kohtumisest ............................................................................. 4 

5. Pp Kokkuvõte maanteesõidu Eesti MV korraldamisest ................................................................... 5 

6. Pp Koostöö politseiga seoses 2021 aasta võistluste korraldamisega .............................................. 6 

7. Pp EJL 2021 võistluskalendri muudatused tulenevalt Covid 19 piirangutest .................................. 7 

8. Pp Jalgrattavõistluste korraldamise COVID-19 käitumisjuhendi kinnitamine ................................ 8 

9. Pp EJL arengukava 2022 – 2028......................................................................................................... 8 

10. Pp 2021. aasta üldkoosoleku korraldamisest ................................................................................... 9 

11. Pp „Liigun rattaga“ algatusest......................................................................................................... 11 

12. Pp Muud küsimused ........................................................................................................................ 11 

 

1. Pp Juhatuse koosoleku nr. 44 otsuste täitmisest  
 
3. Pp Noortespordi 2022. aasta riikliku rahastamise juhendi kinnitamine 
KOMMENTAAR (U. Karlson): EJL-i summat tõsteti 25%-le, et meil oleks 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. 
TÄITMINE: Dokument on avaldatud EJL-i kodulehel ja saadetud liikmetele maili teel. 
 
6. Pp Ülevaade loodud EJL-i sportlaskomisjonist 
Esinaiseks valitud Janelle Uibokand esitas nägemusest sportlaskomisjoni tööst. 



ETTEPANEK: Juhatus võttis info teadmiseks, EJL-i büroo otsib pildid juurde kõikidele komisjonide 
liikmetele. 
TÄITMINE: Pildid on liikmete juurde kodulehel lisatud 
 
ETTEPANEK: Võtta teadmiseks. 
OTSUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks. 
 

2. Pp 2021. aasta eelarve täitmisest 31.03.2021 seisuga 
 

Eelarve 2021 Täitmine 31.03.2021 

TULUD  611 502,00 273 287,07 

KULUD  654 338,83 161 574,01 

TULEM  -42 836,83 111 713,03 

Raha jääk perioodi lõpus 247 472,60 

 

  Eelarve Tulemus Võrdlus 

TULUD     

1. LIIKMETELT SAADUD TASUD 9 900,00 9 450,00 -4% 

2.1 Olümpiakomitee toetused 273 702,00 138 696,00 -49% 

2.2 Sihtotstarbelised toetused 69 400,00 38 500,00 -44% 

2.3 Muud annetused ja toetused 32 800,00 16 400,00 -50% 

2. ANNETUSED JA TOETUSED 375 902,00 193 596,00 -48% 

3. TULUD ETTEVÕTLUSEST 197 800,00 62 251,17 -68% 

4.1 Osavõtutasud 27 100,00 7 768,90 -71% 

4.2 Muud tulud 800 221 -72% 

4. MUUD TULUD 27 900,00 7 989,90 -71% 

     

TULUD KOKKU 611 502,00 273 287,07 -55% 

     

KULUD     

5.1 Eesti meistrivõistluse korraldamine 86 500,00 0,00 -100% 

5.2.1  Maanteesõidu koondis 128 000,00 37 593,13 -70% 

5.2.2  Maastikusõidu koondis 57 600,00 192,94 -99% 

5.2.3  BMX koondis 10 000,00 0 -100% 

5.2.4  Cyclo-crossi koondis 4 000,00 0 -100% 

5.2.5  Parajalgratta koondis 1 000,00 0 -100% 

5.2.6  Koondiste muud kulud 26 000,00 9 155,82 -64% 

5.2 Koondiste kulud 226 600,00 46 941,89 -79% 

5.3  Muud sihtotstarbeliste projektide kulud 10 000,00 657,78 -93% 

5. SF PROJEKTIDE OTSESED KULUD 323 100,00 47 599,67 -85% 

6. JAGATUD ANNETUSED JA TOETUSED 48 954,00 37 708,00 -22% 

7.1 Majanduskulud 34 815,00 14 784,17 -57% 

7.2 Transpordikulud 31 396,83 11 788,46 -62% 

7.3 Muud kulud 38 523,00 4 452,57 -88% 



7. MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 104 734,83 31 025,20 -70% 

8. TÖÖJÕUKULUD 177 550,00 45 241,14 -74% 

     

KULUD KOKKU 654 338,83 161 574,01 -75% 

     

PÕHITEGEVUSE TULEM -42 836,83 111 713,06 -360% 
 

KOMMENTAAR (R. Rand): Tänaseks oleme veel ka Hearumiga koostöölepingu sõlminud ning samuti on 

sõlmitud kokkulepe naiste koondise toetajaga. 

KOMMENTAAR (U. Karlson): KULKA-st taotletud cyclo-crossi MM-i toetuse pidime tagasi maksma, kuna 

MM-il jäeti ära kõik juunioride klasside sõidud, kuhu meil koondis välja saata oli planeeritud. 

 

ETTEPANEK: Võtta teadmiseks. 

OTSUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks. 

 

3. Pp Ülevaade naiste koondise tegevusest ja plaanidest 
 
Naiste koondise tegevusest esitas ülevaate koosoleku käigus koondise treener Andri Lebedev. 
 
Ülevaade senistest tegevustest: 
Ettevalmistuslaager Hispaanias, Salous läks edukalt, treeningülesanded ja eesmärgid said täidetud. 
Laager toimus 19. veebruar-14. märts 2021. 
Osalesid: 
Elizabeth Ebras NJ 
Laura Lizette Sander NJ 
Elina Tasane NJ 
Kirke Reier NJ 
Annabrit Prants NJ 
Marii Isabel Allikberg NJ 
Silvia Türkson NU  
Mathilde Manuela Nigul NU 
Kristel Sandra Soonik NU 
Indra Kutser NU 
Mari Liis Juul NE 
 
Naisjalgrattureid on Eestis  paraku vähe, seetõttu on raske võistlusteks koondist komplekteerida. UCI 
võistlustel Euroopas lubatakse starti vaid ühe vanuseklassi ratturid, kahjuks on meil raskusi miinimum 
võistkonda kokku saada. Proffidel Tuisk ja Lang on oma kalender ja kohustused klubide ees, seetõttu 
nendega arvestada ei saa.  
 
Käesoleval aastal on mõistlik käia Poolas ja Soomes, kus saab koos osaleda rohkemate vanuseklasside 
sportlasi. Hetkeseisuga on kõige rohkem, ühtlaselt hea tasemega sportlasi juunioride vanuseklassis, seega 
on mõistlik sellel aastal keskenduda rohkem just sellele vanuseklassile.  
 



Võistluskalender on valitud silmas pidades juuniore ning nende vormikõvera ajastamist Euroopa ja 
Maailmameistrivõistlusteks. 
 
Võistlusplaan (rohelisega on märgitud võistlused, kus saavad osaleda kõik vanuseklassid, mustaga on 
juuniorid): 
14-15 mai Velotuur Soomes.  
30.07-1.08.2021I MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI KOBIET „ŚLADAMI KRÓLEWNY ANNY 
WAZÓWNY O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO * 
 
2-8 aug laager Otepääl 
13-15.AUG.2021 Sowiogórski TOUR. Wyścig Kolarski Nadziei Olimpijskich Grupy Wyszehradzkiej w 
kategorii Junior, Kobiety Open *.  
03 Sep-05 Sep 2021 Watersley Ladies Challenge.  2. Ncup 
08 Sep-12 Sep 2021UEC Road European Championships ITA 
19 Sep-26 Sep 2021 Championnats du Monde Route UCI / UCI Road World Championships 
 
KÜSIMUS (R. Rand): Andri, kas oled ka eelarve kokku pannud? 
VASTUS (A. Lebedev): Olen numbrid kokku löönud ja hetkel arvestame naistele mõeldud 9 000€-ga. 
KOMMENTAAR (R. Rand): Pane eelarve kokku ja edasta juhatusele, võib-olla saame arvestada ka 
suurema summaga. 
KOMMENTAAR (J. Uibokand): Eliitklassi naisi on meil rohkem, ka nemad tahaksid edasi areneda ja 
võistlustel käia. Olen nõus, et esialgu madalama tasemega võistlustel. 
KOMMENTAAR (U. Karlson): Olen naiste teemal läbi aegade silma peal hoidnud. Litsensti nimekirja järgi 
on meil naisi küll, kuid nendega suheldes saame teada, et on motivatsioonipuudus. Paljud naised ei 
soovi välismaal rahvusvahelistel võistlustel käia. 
KOMMENTAAR (A. Lebedev): Madalama tasemega võistlustele võiks välja viia koondise kandidaadid 
ning nendel võistlustel sõidetakse oma klubi värvides. Koondise riietes sõidetakse tiitlivõistlustel, UCI 
kõrgema kategooria võistlustel ja UCI N.Cup-idel. 
KOMMENTAAR (J. Kirsipuu): Andri, kui sa saadaksid kõikidele naistele antud kalendri, siis saaksime 
tekitada ka mingi logistika ja näha, kes oleksid võistlemisest huvitatud. 
 
ETTEPANEK: Võtta teadmiseks. 
OTSUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks. Andri Lebedev saadab kõigile naistele kalendri ning 
tagasiside järgi toimetab edasi. 
 

4. Pp ERR-i ja EJL-i esindajate vahelisest kohtumisest 
 

Koosolekul tegi kokkuvõtte kohtumisest Lii Vilms. 
Reedel, 2. aprillil toimus virtuaalne kohtumine EJL-i esindajate (Lii Vilms, Evelin Idarand, Reti Meema, 
Urmas Karlson, Rene Mandri, Sulev Lipp, Karmen Reinpõld, Alo Jakin, Andri Lebedev) ja ERR-i esindaja 
Liisi Alamaa vahel. Osaleda ei saanud Raivo Rand ja Urmas Lõiv. 
 
Peamised tähelepanekud ja teemad toimunud koosolekust olid järgmised: 
Pressiteate edastamisel: 
- saata sport@err.ee 
- pealkiri tavalises kirjas, mitte kasutada trükitähti 

https://www.pzkol.pl/kalendarz/1470,i-miedzynarodowy-wyscig-kolarski-kobiet-sladami-krolewny-anny-wazowny-o-puchar-marszalka-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego.html
https://www.pzkol.pl/kalendarz/1470,i-miedzynarodowy-wyscig-kolarski-kobiet-sladami-krolewny-anny-wazowny-o-puchar-marszalka-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego.html
https://www.pzkol.pl/kalendarz/1470,i-miedzynarodowy-wyscig-kolarski-kobiet-sladami-krolewny-anny-wazowny-o-puchar-marszalka-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego.html
https://www.pzkol.pl/kalendarz/1477,sowiogorski-tour-wyscig-kolarski-nadziei-olimpijskich-grupy-wyszehradzkiej-w-kategorii-junior-kobiety-open.html
https://www.pzkol.pl/kalendarz/1477,sowiogorski-tour-wyscig-kolarski-nadziei-olimpijskich-grupy-wyszehradzkiej-w-kategorii-junior-kobiety-open.html
https://www.pzkol.pl/kalendarz/1477,sowiogorski-tour-wyscig-kolarski-nadziei-olimpijskich-grupy-wyszehradzkiej-w-kategorii-junior-kobiety-open.html
https://www.uci.org/road/calendar/CompetitionDetail?competitionId=64767&year=2021
https://www.uci.org/road/calendar/CompetitionDetail?competitionId=64829&year=2021
https://www.uci.org/road/calendar/CompetitionDetail?competitionId=64824&year=2021


- peamine lause sissejuhatuseks, paksemas kirjas (boldis) 
- sportlaste foto arhiiv, edastada pildid ERR-ile hooaja alguses näide: Eesti Jalgratturite Liit 2021, 

pildi allkirjaks ->sportlase nimi / klubi / autor.  
Eestis toimuvatel võistlustel võiks silmas pidada, et vajame pressifotosid läbi aasta, sellest tulenevalt 
teha kokkulepe tulevastel sündmustel ja EMV puhul juba eelnevalt fotograafiga ratturite  
persoonipiltideks.  
- võimalusel edastada ühe kuu kalender võistlustest, mis tulemas, kes osalemas, link võistluse 

infole (MNT,MTB) aprilli kalender sai Lii Vilmsi poolt edastatud. 
 
Video filmimine telefoniga, tähelepanekud: 
- landscape TV ja Facebooki jaoks (portrait Instagrami jaoks) 
- parimaks tulemuseks soovitav muretseda statiiv, stabilisaator ja mikrofon (Rene Mandri on 

kursis ja need sammud läbi teinud, tasub küsida nõu) 
- vältida müra ja kaadrisse jätta pilt lähedalt kogu inimese profiilist (taevas ja maa pigem jätta 

välja) 
- jälgida, et jutt oleks sorav, ilma pausideta 
- video teha ühes tükis koos heliga. Kui siiski tuleb sisse katkestus, siis selleks filmida eraldi kaader 

20 sek näiteks finiši plaani, et hiljem televisioon saaks selle kokku panna. 
 
Üldiselt arvas Liisi, et rattasport on 10 palli skaalal 6-7 kohal rahva huvist lähtuvalt.  
TV spordiuudised toimuvad E-R 6 min L-P 16 min. Tähelepanek! ERR nõuab reporterilt tunnis 2 uudist, 
seega mida täisulikuma uudise saadame, seda lihtsam on pääseda valikusse! Rahulikum aeg uudiste läbi 
pääsemiseks on hommik ja tööpäeva lõpp kl 15-17. 
 
ETTEPANEK: Võtta teadmiseks. 
OTSUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks. 
 

5. Pp Kokkuvõte maanteesõidu Eesti MV korraldamisest 
 
Üksikasjalikuma ülevaate maanteesõidu meistrivõistluste senistest käikudest andis koosoleku käigus 

Allar Tõnissaar.  

Kokkuvõte tehtust:  

• Koostatud võistluse juhend ja põhjalik programm, eesti- ja inglise keeles. Täpsustada veel 
võistluse ametlik nimi. 

• Kooskõlastatud  ja märgitud on võistluste trassid – ootame maanteeameti luba/vastust  

• Valga omavalitsuse avaliku ürituse luba olemas/kinnitatud 

• Load kooskõlastused kohaliku Selveri ja Nestega /Selveriga on OK /ootame Neste vastust 

• Kokkulepped kohtunike osas on sõlmitud/hinnapakkumine olemas 

• On toimunud kaks zoomi nõupidamist Läti/Leedu  partneritega, viimane 06.04.2021, 
Kooskõlastada oli vaja: osalejate arv; majutusvajadused, auhinnafond; vastastikused kohustused 
(korralduskulud). Päevakorras olnud küsimustele, millele koheseid vastuseid anda ei olnud 
võimalik, määrati vastamise ajaks 13.04.2021; 

• Kooskõlastamisele on saadetud osalevate riikide alaliitudele leping, tähtajaga 13.04.2021; 

• Kogu ürituse kujunduslike materjalide osas võtsime samuti hinnapakkumise, sest kujundamist 
vajavate materjalide hulk sai ootamatult lai: 



o Alustades numbritest, autokleepsudest ja stardikaarest kuni kogu ürituse logo ning 
online ülekannete ja autasustamise  digigraafikateni välja 

o Lisaks vajame kogu üritusele kodulehte, mis oleks EJL -i lehe alamleheks. Sportose 
väljund ja võimalused pole rahvusvahelise ürituse jaoks lihtsalt piisavad 

• Sõlmitud on esmased kokkulepped ürituse toitlustaja Gustav Catering müügijuhi Stella 
Narussoniga.  

o Toitlustamise vajadused said planeeritud  üsna täpsed ning kogutud vastavasse faili 

• Määratud on lastesõitude toimumise aeg ja muu sellega seonduv;  
 
Edasised tegevused: 

• Kogu ürituse eelarve hinnapakkumiste pakett on planeeritud kokku saada käesoleval nädalal 
o Edasi algab aga veel keerulisem töö lahenduste otsimiste või ümbermängimistega, mida 

enne kõikide kulude kokku kogumist oli sel aastal raske ennustada 
o Planeerime rünnata ka erinevaid programme ja meetmeid: UCI solidarity ja EAS vastav 

veebruaris alustatud rahvusvaheliste ürituste meedet 

• Kõige kulukam eelarve osa on online ülekannete pakett, millest saab valida põhimõtteliselt kolm 
eri hinnaga varianti 

o Samuti vajab otsustamist: mida teha ERR-i nõudmisega mahtuda Eliidi sõidus nende 
poolt etteantud ajaraamidesse 13:00 – 17:00 

o Allari ettepanek on programmi kellaaegu enam mitte muuta – pigem teha kogu sõit 20 
km lühemaks  

 
ETTEPANEK: Võtta teadmiseks. 
OTSUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks ja kinnitas maantee EMV auhinnafondiks 5240€ ja Balti MV 
auhinnafondiks 6000€. Pühapäevase meeste eliidi sõidu ülekande näitamine ERR-is otsustatakse 23. 
aprilliks. 
 

6. Pp Koostöö politseiga seoses 2021. aasta võistluste korraldamisega 

Arvestades varasemat edukat koostööd Politsei ja Piirivalveametiga loodame ka sellel aastal seda jätkata. 

Liidu poolt oleme pöördunud Politsei ja Piirivalveameti poole palvega aidata kaasa liikluse rahustamisele 

ja korra hoidmisele rahvusvahelise tasemega maanteevõistlustel.  

Vastavasisulise taotluse oleme esitanud ennetuse ja süüteomenetluse büroo juhile Sirle Loigole. Vastavalt 

PPA soovile oleme esitanud turvalisuse eest vastutavaks isikuks Kristjan Randveri ja seda rahvusvaheliste 

võistluste korraldajate ettepanekul, kuna omab piisavat kompetentsi ja pikka kogemust selles valdkonnas. 

Tema vastutusalas on viis läbiviidavat rahvusvahelist võistlust.  

Võistluste korraldajate poolt on esitatud politsei autode ja mootorrataste koosseisude vajadused, mis on 

edastatud PPA-le. 

Eesti Jalgratturite Liidu poolt korraldatavate ürituste vajadused ohutuse tagamiseks 2021. aasta 

jalgrattavõistluste läbiviimisel: 

päev Võistlus Korraldaja auto moto 

28.05 Tour of Estonia   Klubi Tartu Maraton/ I. Kelk 2 4 

29.05 Tour of Estonia   Klubi Tartu Maraton/ I. Kelk 4 4 



30.05 40. Tartu Rattaralli  Klubi Tartu Maraton/ I. Kelk 2 4 

17.06 EMV eraldistardis (kõik vanuseklassid) Eesti Jalgratturite Liit/ A. Tõnissaar 1   

19.06 EMV grupisõidus (M/N16; M/NJ; Neliit; MSe6-8) Eesti Jalgratturite Liit/ A. Tõnissaar 3 2 

20.06 EMV grupisõidus (Msp, MSe1-2; Meliit; MSe3-5) Eesti Jalgratturite Liit/ A. Tõnissaar 3 2 

19.08 Balti Keti Velotuur (Eesti etapp) Pro Jalgratturite Klubi/ A. Tõnissaar 1   

20.08 Balti Keti Velotuur (Eesti etapp) Pro Jalgratturite Klubi/ A. Tõnissaar 4 4 

 

Liidu poolt suhtles Sirle Loigoga Urmas Karlson. Sirle kinnitas, et PPA on valmis koostööks, sarnaselt 2020. 

aastale, projektides, mis on seotud rahvusvaheliste võistluste ohutu läbiviimisega. Detailsem vastus 

saadetakse lähiajal. 

ETTEPANEK: Võtta teadmiseks. 

OTSUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks. 

 

7. Pp EJL 2021 võistluskalendri muudatused tulenevalt Covid 19 piirangutest 

31. märtsil toimus Zoomi vahendusel koosolek jalgrattavõistluste korraldajatega, et arutada, kuidas 

minna edasi EJL-i võistluskalendriga käesolevaid piiranguid silmas pidades. 

EJL-i kalendrit vaadates oli edasisteks plaanideks kolm varianti: 

1. Tühistada EJL-i kalender täielikult ning määrata uus tähtaeg võistluste registreerimiseks. 

2. Piirangute perioodi jäävad võistlused on võimalik edasi lükata arvestades juba olemas olevaid 

võistlusi kalendris. Edasi lükatakse tingimusel, et ei kahjustata Liidu kalendri üldpõhimõtteid (sama 

ala võistlused ei toimu samadel aegadel ning samaaegselt ei toimu võistlusi ühes riigi regioonis). 

3. Piirangute tõttu ära jäävad üritused kalendris tühistatakse. Kalender avatakse järk järgult ehk 

esimesena saavad oma üritusi pidada väiksemad võistlused (näiteks MTB XCO sarjad) vastavalt 

kehtestatud piirangutele. 

Võistluste korraldajate ettepanek võttes arvesse väljapakutud variante ja hetke olukorda oli järgmine: 

Piirangute tõttu ära jäävad üritused kalendris tühistatakse või lükatakse edasi. Võistlus lubatakse edasi 

lükata tingimusel, et korraldaja leiab EJL-i kalendris vaba kuupäeva või antud kuupäeval korraldatava 

võistluse korraldaja annab selleks loa. Erinevatel sarjadel aktsepteeritakse kuni kahe etapi edasi 

lükkamist. 

Jooksvad muudatused EJL-i kalendris on kogutud siia: https://www.ejl.ee/ejl-kalendri-muudatused-

seoses-covid-19-piirangutega/ ning kõik muudatused on näha ka kalendris. 

 

ETTEPANEK: Kinnitada ja kommunikeerida edasine EJL-i tegevus seoses kalendri muudatustega.  

OTSUSTATI: Juhatus nõustus võistluste korraldajate ettepanekuga ning kalendri muudatusega seoses 

kommunikeeritakse järgmine mõte: 

Piirangute tõttu ära jäävad üritused kalendris tühistatakse või lükatakse edasi. Võistlus lubatakse edasi 

lükata tingimusel, et korraldaja leiab EJL-i kalendris vaba kuupäeva või antud kuupäeval korraldatava 

võistluse korraldaja annab selleks loa. Erinevatel sarjadel aktsepteeritakse kuni kahe etapi edasi 

lükkamist. 

https://www.ejl.ee/ejl-kalendri-muudatused-seoses-covid-19-piirangutega/
https://www.ejl.ee/ejl-kalendri-muudatused-seoses-covid-19-piirangutega/


Cyclo-crossi kalendri kinnitamine 

1. aprillil 2021 oli cyclo-crossi võistluste registreerimine tähtaeg EJL-i kalendrisse. Kalendrisse 

registreeriti 7 cyclo-crossi võistlust + Eesti meistrivõistlused.  

Kalender: 

26.09.2021 RMW Transport CX1 - Viljandi CX 

02.10.2021 53. Elva Sügiskross 

09.10.2021 RMW Transport CX3 - Rapla CX 

16.10.2021 Bike Fanatics Koidu CX 

23.10.2021 Tandem Kaubandus Eesti meistrivõistlused cyclo-crossis 

30.10.2021 RMW Transport CX5 - RAKKE CX 

13.11.2021 Tallinna CX/ Tallinna MV cyclo-crossis 

20.11.2021 Otepää CX 

 

ETTEPANEK: Kinnitada cyclo-crossi võistlused ja avaldada need EJL kalendris. 

OTSUSTATI: Juhatus kinnitas cyclo-crossi võistlused EJL-i 2021 võistluskalendrisse. 

 

8. Pp Jalgrattavõistluste korraldamise COVID-19 käitumisjuhendi kinnitamine 
 
Koostöös võistluste korraldajate ja kohtunike kogu juhatusega töötati välja EJL-i jalgrattavõistluste 

korraldamise juhend seoses COVID -19 piirangute tingimustega. Sellest tulenevalt loodi vastav komisjon, 

kes jälgib käesolevaid Vabariigi Valitsuse piiranguid ning teeb vajadusel jooksvalt juhendisse muudatusi. 

Komisjonis osalemise nõusoleku on andnud: 

Raimo Ronimois 

Mihkel Nanits 

Kaja Malts 

Allar Tõnissaar 

Indrek Kelk 

Mihkel Reile 

 

Jalgrattavõistluste korraldamise COVID-19 käitumisjuhend 

 

ETTEPANEK: Kinnitada komisjoni liikmed ning käitumisjuhend. 

OTSUSTATI: Juhatus kinnitas käitumisjuhendi ning aktsepteeris moodustatud komisjoni. 

 

 

 

 

9. Pp EJL-i arengukava 2022 – 2028  
 

https://www.ejl.ee/event-directory/kalender/
https://www.ejl.ee/wp-content/uploads/2021/04/Jalgrattavo%CC%83istluste-korraldamise-juhend.pdf


17. veebruaril toimunud juhatuse koosolekul otsustati korraldada juhatuse liikmete ja arengukava 

koostajate vahel infovahetus, et juhatus saaks põhjalikuma ülevaate arengukavast ja saaks lisada 

omapoolseid täiendusi. Koosolek toimus 3. märtsil Zoomi vahendusel. 

Koosoleku käigus viidi sisse mitmed täiendused. Otsustati, et Evelin ja Lii vaatavad üle teksti osa ja viivad 

sisse vajalikud parandused. Järgmise etapina käsitletakse arengukava 14. aprillil toimuval juhatuse 

koosolekul. 

23. märtsil korraldasime täiendavalt Zoomi vahendusel dokumendi ülevaatuse, kus osales ka Kristina 

Kapajeva. Tänaseks on arengukva tekstiosa läbi vaadatud ka eesti keele filoloogi poolt, keda soovitas meile 

Rein Solnask. 

Arengukava on kommenteerimiseks üleval siin: https://docs.google.com/document/d/16zTQAul5mXg-

74MIbErZrW8lYmABfPDJ4IqUQ4fwlgw/edit# 

ETTEPANEK: Saata arengukava tutvumiseks ja kooskõlastamiseks erinevatele EJL-i komisjonidele ja 

liikmetele. 

OTSUSTATI: EJL-i büroo saadab arengukava tutvumiseks kõigile EJL-i komisjonidele ning liikmetele. 

Tagasisidet oodatakse kuni 30. aprillini. 

 

10. Pp 2021. aasta üldkoosoleku korraldamisest 
 
Eelmisel juhatuse koosolekul oldi arvamusel, et mõistlik oleks korraldada üldkoosolek ajal, kui piiranguid 

vähendatakse, et kõik osalejad saaksid kokku tulla. Koosolekul otsustati, et järgmisel koosolekul 

arutatakse täiendavalt üldkoosoleku korraldamise võimalikke arenguid. 

Suure tõenäosusega mais suuremaid kohtumisi ja üritusi korraldada ei lubata, mis on kindlasti mõistlik. 

Seetõttu jääb lähikuudel ainsaks võimaluseks korraldada üldkoosolek interneti vahendusel.  

 

• Üldkoosoleku kodu- ja päevakord: 
 
Koosoleku avamine. 
Koosoleku juhataja, sekretär-protokollija ja häältelugejate valimine. 
Päevakorra kinnitamine. 

 
1. EJL 2020. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine; 

 Sõnavõtud pp.1 osas kuni 5 minutit; 
1.1. EJL audiitori aruande kuulamine; 

2. Liikmemaksude, sisseastumismaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine; 
3. 2021. a. eelarve kinnitamine; 
4. EJL presidendi ettekanne; 
5. Sõnavõtud ja küsimused; 
6. EJL presidendi asepresidentide ja juhatuse liikmete valimine; 

 6.1. Juhatuse arvulise koosseisu kinnitamine valimisperioodiks; 
 6.2. EJL presidendi valimine; 
 6.3. EJL asepresidentide valimine; 

https://docs.google.com/document/d/16zTQAul5mXg-74MIbErZrW8lYmABfPDJ4IqUQ4fwlgw/edit
https://docs.google.com/document/d/16zTQAul5mXg-74MIbErZrW8lYmABfPDJ4IqUQ4fwlgw/edit


 6.4. EJL juhatuse liikmete valimine. 
 
 

• Tingimused EJL juhtorganitesse kandidaatide ülesseadmiseks: 
 

REGLEMENT EJL-i JUHTORGANITE VALIMISEKS 

 

Kandidaatide ülesseadmine 

 

A. EJL-i presidendi valimiseks  

 

1.  Kõigil EJL-i liikmetel (65 juriidilist isikut) on õigus seada üles EJL-i presidendi valimisteks üks 

kandidaat, kusjuures:  

EJL juriidilisest isikust liikme nimel saab kandidaadi üles seada juhatus. Esildise saab allkirjastada 

esindusõiguslik isik (kas füüsiliselt või digitaalselt).  

2.  EJL presidendi valimiseks ülesseatud kandidaatide esildised peavad olema laekunud EJL-i 

sekretariaati hiljemalt 3 nädalat enne valimisi, st 23. aprill 2021.a. keskööks.  

3.  Esildiste vastuvõtt EJL-i presidendi valimiseks ülesseatud kandidaatide kohta avatakse 15. aprill 

2021. a.  

4.  EJL-i presidendi valimiseks ülesseatud kandidaat peab hiljemalt 23. aprill saatma EJL-i sekretariaati 

kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks EJL-i presidendiks.  

5.  EJL presidendikandidaat loetakse valimistele kvalifitseerunuks, kui ta on andnud kinnitatud 

tähtajaks kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks.   

 

 

B. EJL-i kahe asepresidendi valimiseks  

 

1.  Kõigil EJL-i liikmetel (65 juriidilist isikut) on õigus seada üles EJL-i asepresidendi valimisteks 

kaks kandidaati, kusjuures:  

EJL juriidilisest isikust liikme nimel saab kaks kandidaati üles seada juhatus. Esildise saab 

allkirjastada esindusõiguslik isik (kas füüsiliselt või digitaalselt).  

2.  EJL-i kahe asepresidendi valimiseks ülesseatud kandidaatide esildised peavad olema laekunud EJL-i 

sekretariaati hiljemalt 3 nädalat enne valimisi, st. 23. aprill 2021.a. keskööks.  

3.  Esildiste vastuvõtt EJL-i kahe asepresidendi valimiseks ülesseatud kandidaatide kohta avatakse 15. 

aprill 2021. a. 

4.  EJL-i asepresidentide valimiseks ülesseatud esitatud kandidaat peab hiljemalt 23. aprill 2021.a. 

keskööks saatma EJL-i sekretariaati kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks EJL-i asepresidendiks.  

5.  EJL asepresidendi kandidaat loetakse valimistele kvalifitseerunuks, kui ta on andnud kinnitatud 

tähtajaks kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks.   

 

C. EJL-i Juhatuse liikmete valimiseks  

 

1.  Kõigil EJL liikmetel (65 juriidilist isikut) on õigus seada valimisteks üles  juhatuse liikme kandidaadid, 

kusjuures:  



EJL juriidilisest isikust liikme nimel saab kandidaadi üles seada juhatus. Esildise saab allkirjastada 

esindusõiguslik isik (kas füüsiliselt või digitaalselt).  

2.  Esildised EJL juhatuse liikmete valimiseks ülesseatud kandidaatide kohta peavad olema laekunud 

EJL sekretariaati hiljemalt 3 nädalat enne valimisi, st 23. aprill  2021.a. keskööks.  

3.  Esildiste vastuvõtt EJL juhatuse liikmete valimiseks ülesseatud kandidaatide kohta avatakse 15. 

aprill 2021. a.  

4.  EJL juhatuse liikmete liikmeks valimiseks ülesseatud kandidaat peab hiljemalt 23. aprill 2021.a. 

keskööks EJL sekretariaati kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks EJL juhatusse.  

5.  EJL juhatuse kandidaat loetakse valimistele kvalifitseerunuks, kui ta on andnud kinnitatud tähtajaks 

kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks.   

 
ETTEPANEK: 

1. Määrata üldkoosoleku toimumise aeg ja vorm; 
2. Kinnitada üldkoosoleku päevakord;  
3. Kinnitada EJL juhtorganite valimise reglement. 

 

OTSUSTATI: Juhatus otsustas üldkoosolek pidada 13. mail kell 16:00 online keskkonnas. Kinnitati 

üldkoosoleku päevakord ja juhtorganite valimise reglement. 

 

11. Pp „Liigun rattaga“ algatusest 
 
“Liigun rattaga“ algatus otsib koostöökohti era- ja avaliku sektori ning kodanikuühiskonna vahel. Ülevaate 

algatusest andis koosoleku käigus Reti Meema. 

„Liigun rattaga“ algatuse eesmärk on julgustada Eesti inimesi kasutama igapäevasõitudeks jalgratast. 

www.liigunrattaga.ee veebileht koondab info ja vastused küsimustele, mis aitavad igapäevasõitudeks 

rattakasutust suurendada. 

Algatus keskendub lahendustele, mitte probleemidele, ega ole polariseeruv (nt vastandumine 

autokasutusele). Algatus toetub Marshall B. Rosenbergi välja töötatud vägivallatu suhtlemise 

põhimõtetele ja kaastundlikule suhtumisele. 

Esimene koostöövõimalus on 3. juunil toimuv rahvusvaheline jalgrattapäev, kus saaks ühiselt sõnumeid 

edastada. 

ETTEPANEK: Otsustada kas ja millised oleksid koostöö väljundid. 

OTSUSTATI: Reti Meema suhtleb EJL-i poolt „Liigun rattaga“ algatuse esindaja Anu Leisneriga edasi ja 

annab koostöövõimalustest jooksvalt teada. 

 

12. Pp Muud küsimused 
 
Järgmine juhatuse koosolek toimub 12. mail 2021 kell 16:00 Zoom keskkonnas. 

http://www.liigunrattaga.ee/

