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1. Pp Juhatuse koosoleku nr. 45 otsuste täitmisest  
 

3. Pp Ülevaade naiste koondise tegevusest ja plaanidest 

Naiste koondise tegevusest esitas ülevaate koosoleku käigus koondise treener Andri Lebedev. Naiste 

koondis 2021 aasta tegevuse rahalised numbrid kokku löönud ja hetkel arvestame EJL eelarves naistele 

mõeldud 9 000€-ga. Lisanduvad veel tiitlivõistlustel osalemise kulud.  

OTSUSTATI: Võtta teadmiseks 

Edasine tegevus: Naiste koondis võtab osa 22-23.05 ja 29-30.05 Poolas läbiviidavatel 

maanteevõistlustel, kus saavad osaleda naisratturid alates juuniorite klassist. 

KOMMENTAAR (J. Uibokand): 22-23.05 võistlusel on naiste osalemine veel lahtine, kuna samal ajal 

toimub ka kriteeriumi EMV. Ka Andri Lebedevi sõnutsi on huvi olnud leige. 

 

5. Pp Kokkuvõte maanteesõidu Eesti MV korraldamisest 

Ülevaate maanteesõidu meistrivõistluste senistest käikudest andis koosoleku käigus 

Allar Tõnissaar. 

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. 

veebruariks. 

TÄITMINE: Auhinnafondide suurused kajastuvad võistluse juhendis ja eelarves.  

Kokkulepe on sõlmitud  pühapäevase meeste eliidi sõidu ülekande näitamine ERR-is ajavahemikul 13.00-

17.30. 



KOMMENTAAR (U. Karlson): Vastavalt kokkulepetele tõsteti NJ vanuseklass sõitma koos NE/NU klassiga 

ning seetõttu vähenes ka Balti MV auhinnaraha fond 5000€-le. 

 

6. Pp Koostöö politseiga seoses 2021. aasta võistluste korraldamisega 

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

ja korra hoidmisele rahvusvahelise tasemega maanteevõistlustel. 

Vastavasisulise taotluse on esitatud ennetuse ja süüteomenetluse büroo juhile Sirle Loigole. 

ETTEPANEK: Võtta teadmiseks. 

Edasine sündmuste kulg: Sirle Loigo poolt saadud tagasiside kohaselt ei ole PPA poolt võimalik 

rahuldada kõiki EJL poolt soovitud ohutust tagavate sõidukite vajadusi.  04. mail kohtus Raivo PPA 

peadirektoriga, mille tulemusena lubati tagada rattavõistlustele miinimum sõidukite vajadus. 

KOMMENTAAR (R. Rand): E. Vaher lubas osaleda ka mõnel juhatuse koosolekul, et arutada koostööd 

abipolitseinike koolituse programmi osas. 

 

7. Pp EJL 2021 võistluskalendri muudatused tulenevalt Covid 19 piirangutest 

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

minna edasi EJL-i võistluskalendriga käesolevaid piiranguid silmas pidades. 

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. 

TÄITMINE: Vastavalt otsusele tehakse EJL võistluskalendris jooksvalt muudatusi.  

 

7.2 Cyclo-crossi kalendri kinnitamine 

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

registreeriti 7 cyclo-crossi võistlust + Eesti meistrivõistlused. 

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

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 

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

TÄITMINE: Võistlused on ametlikku EJL võistluskalendrisse lisatud.  

 

9. Pp EJL-i arengukava 2022 – 2028  

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. 

TÄITMINE: Arengukava projekt saadeti täienduste tegemiseks nõuetekohaselt välja.  

30. aprilliks laekus kaks ettepanekut. 

1. Seada arengukava perioodil eesmärgiks luua töökoht Eesti meistrivõistluste korraldajale. Luua Liidul 

võimekus osutada teatud teenuseid võistluskorraldajatele läbi endale soetatud inventari, mida 

hetkel kogu aeg ainult renditakse ja teatud juhtudel väga kõrge hinna eest (ajavõtuteenus). 

 

KOMMENTAAR: Kuna ettepaneku elluviimine nõuab arvestatavaid investeeringuid ja jooksvaid kulutusi, 

eeldab selle rakendamine juhatusepoolset analüüsi ja heakskiitu. Seejärel otsustada kas ja kuidas 

arengukavasse lisada.   

Uue arengkava kohaselt tehakse iga aastaselt kokkuvõte ja analüüsitakse täitmist. Vastavalt toimunud 

arengutele on võimalik teha ettepanekuid ja muudatusi eesmärkide osas ja lisada uusi tegevusi.  

 

2. Ajateenistus on noormeestel oluliseks murekohaks. Spordirühma võetavate sportlase arv on 

riiklikult fikseeritud, aga kas alaliitudel on võimalik esitada selle arvu tõstmiseks ettepanekuid? 

Ajateenistuse läbimine on pigem tundunud seni süsteemitu (eri vanuses ning ajal oma sportlikus 

karjääris võetakse see ette), kui ehk oleks võimalik Eesti Jalgratturite Liidul koostöös klubidega luua 

süsteem, mis võimaldaks hajutada sportlaste ajateenistuse läbimist selliselt, et tõenäosus saada 

koht just spordirühmas oleks võimalikult suur (vältimaks olukorda, kus ühel aastal on 10 

ajateenistusse kandideerijat ning järgmisel aastal 1)? Sportlaskomisjon sooviks selle murepunkti 

tuua meessportlaste poolelt välja. 

 

KOMMENTAAR: Kaitseväe ja kohustusliku teenistuse tegevus juhindub vastavast riiklikust kaitseväe 

seadusest. Kaitseväe juhtkonna arusaam on väga konkreetne ja kõik on täpselt reglementeeritud 

seadusega. Valik tehakse kaitseväe spordikomisjoni poolt, kuhu kuuluvad esindajad EOK-st, Kaitseväest 

ja Kaitseressursside ametist. Otsustatakse nende vahel, kellel on ette näidata rahvusvaheline tulemus 

tiitlivõistlustelt. Vastavalt seadusele on sportlastele antud 30 kohta, mis täidetakse kevadise ja sügisese 

teenistusse minejatega kokku. Riigi poolt on loodud võimalused 30-le kõikide spordialade parimatele 

läbida teenistus spordirühmas.  

Seetõttu ei ole mõistlik liidu arengukavasse seada punkte, mis ei sõltu liidu tegevusest. Liit ei saa 

määrata teenistusse minevate ratturite hulka.  

 

KOMMENTAAR (R. Rand): Kui meil on ettepanekuid, mida ei ole võimalik Liidu tasandil täide viia, siis 

peame need esitama EOK-sse. 

ETTEPANEK: Võtta teadmiseks. 
OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks. 
 
 
 
 

2. Pp 2021. aasta eelarve täitmisest 30.04.2021 seisuga 
 

  Eelarve 2021 Täitmine 30.04.2021 



TULUD  623 502,00 328 203,90 

KULUD  654 338,83 209 848,94 

TULEM  -30 836,83 118 354,96 

Raha jääk perioodi lõpus 132 183,80 

  Eelarve Tulemus Võrdlus 

TULUD     

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

2.1 Olümpiakomitee toetused 273 702,00 149 216,00 -45% 

2.2 Sihtotstarbelised toetused 69 400,00 43 500,00 -37% 

2.3 Muud annetused ja toetused 34 800,00 36 400,00 10% 

2. ANNETUSED JA TOETUSED 377 902,00 229 116,00 -39% 

3. TULUD ETTEVÕTLUSEST 207 800,00 81 348,00 -58% 

4.1 Osavõtutasud 27 100,00 8 018,90 -70% 

4. MUUD TULUD 27 900,00 8 289,90 -70% 

     

TULUD KOKKU 623 502,00 328 203,90 -46% 

     

KULUD     

Kokku 5.1 Eesti meistrivõistluse korraldamine 86 500,00 2 055,00 -97% 

Kokku 5.2.1  Maanteesõidu koondis 128 000,00 47 999,55 -62% 

Kokku 5.2.2  Maastikusõidu koondis 57 600,00 11 818,90 -79% 

Kokku 5.2.3  BMX koondis 10 000,00 300 -97% 

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

Kokku 5.2.5  Parajalgratta koondis 1 000,00 0 -100% 

Kokku 5.2.6  Koondiste muud kulud 26 000,00 26 925,13 3% 

Kokku 5.2 Koondiste kulud 226 600,00 87 043,58 -61% 

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

KOKKU 5. SF PROJEKTIDE OTSESED KULUD 323 100,00 89 756,36 -72% 

Kokku 6. JAGATUD ANNETUSED JA TOETUSED 48 954,00 38 528,00 -21% 

Kokku 7.1 Majanduskulud 34 815,00 16 193,90 -53% 

Kokku 7.2 Transpordikulud 31 396,83 13 874,33 -55% 

Kokku 7.3 Muud kulud 38 523,00 6 255,20 -83% 

KOKKU 7. MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 104 734,83 36 323,43 -65% 

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

Kokku 10. Muud kulud   0,01   

     

KULUD KOKKU 654 338,83 209 848,94 -67% 

     

PÕHITEGEVUSE TULEM -30 836,83 118 354,96 -376% 
 

OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks. 



3. Pp 2022. a. Eesti MV korraldamisest 
UCI poolt on 2022. aastal määratud riikide meistrivõistluste läbiviimise aeg sarnaselt varasematele 

aastatele.  

Maanteesõit – 21-27 juuni. Registreerimine UCI-s hiljemalt 30. juuliks 2021.  
XCO; DHI – 23-24. juuli. Registreerimine UCI-s hiljemalt 30. juuliks 2021.   
XCM – Toimumise kuupäev UCI poolt määramata. Registreerimine UCI-s hiljemalt 30. juuliks 2021.  
BMX – 02-03. juuni. Registreerimine UCI-s hiljemalt 30. juuliks 2021.  
Cyclo-cross – 08-09. jaanuar 2022. Registreerimine UCI-s hiljemalt 15. detsember 2021.  
Trekk – Toimumise kuupäev ja registreerimine UCI poolt määramata. 
 
Konkreetseid kokkuleppeid 2022 riigi meistrivõistluste toimumise koha ja läbiviija osas veel ei ole 
sõlmitud, välja arvatud BMX alal, milles vastavalt kokkulepetele viiakse võistlused läbi kord Tallinnas, 
kord Tartus. 2022. aastal toimuvad eliidi MV Tallinnas. 
 
Mitteametlikult on huvi üles näidanud Pro Jalgratturite Klubi MTB maratoni korraldamise osas. 
Läbiviimse kohaks on välja pakutud 1) Kullamaa, 2) Valgehobusemäe, 3) Raplamaa. 
 
MTB alade läbiviimiseks on olemas huvigrupid, kes on seotud spordikeskustega, kus selle ala võistlusi on 
korraldatud.  
 
Cyclo-cross meistrivõistluste läbiviimise vastu on huvi tundnud Keila spordikeskus. Seal toimub 
käesoleval aastal väliradade juurdeehitus, milles on arvestatud ka jalgrattaspordi aladega. Sügisel 
toimub seal ka cyclo-crossi sarja osavõistlus.  
 
Edaselgem on olukord maanteevõistluste osas. Liikmeskonnas on kolm pädevat klubi, kes on 
professionaalsed ürituste korraldajad ja omavad vajalikku võimekust. Nendeks on MTÜ Aerobike Cycling 
Agency, Pro Jalgratturite Klubi ja MTÜ Klubi Tartu Maraton.  
Nendega on esmaseid läbirääkimisi peetud ja otseselt ei ole välistanud nendest keegi maanteesõidu 
meistrivõistluste korraldamist, kuid ollakse siiski selles osas konservatiivsed.  
Võistluse läbiviimise kohtadest on varasemalt läbi jooksnud Rakvere, pakuti välja ka Põlva. 
 
ETTEPANEK: Arutada ja leppida kokku edasine strateegia 2022. aasta meistrivõistluste läbiviimise 
kohtade ja korraldajate osas. 
 
KOMMENTAAR (R. Rand): Ootame kõikidelt huvi üles näidanud klubidelt konkreetseid ettepanekuid. 
Cyclo-crossi võiksime korraldada näiteks Narvas või Pärnus. 
 
OTSUSTATI: Edasi tegeleb olümpiakrossi ja cyclo-crossi EMV koha ja korraldaja leidmisega Sulev Lipp, 
maantee EMV koha ja korraldaja leidmisega Raivo Rand ja Urmas Karlson ning maastikumaratoni koha ja 
korraldaja leidmisega Urmas Karlson. 
 

4. Pp.  2021. aasta üldkoosoleku korraldamisest 
Üldkoosolek toimub 13. mail Zoom keskkonnas.  

- Teade koosoleku toimumisest edastati liikmetele 16. aprillil.  

- EJL juhtorganitesse kandidaatide ülesseadmine kuni 23. aprillini. 



- Üldkoosoleku materjalid edastati tutvumiseks 26. aprillil.  Arengukava saadeti täiendavalt 3 mail. 

- Sõnavõttude ja ettepanekute ette registreerimine kuni 6. maini. 

- Üldkoosolekul osalevate delegaatide registreerimine kuni 6. maini.  

 

PÄEVAKORD 

1. EJL 2020. a tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande esitamine 

2. EJL audiitori aruande kuulamine 

3. 2020. aasta majandusaruande kinnitamine ja audiitori nimetamine 

4. Liikmemaksude, sisseastumismaksude määra ning tasumise tähtaja kinnitamine 2022. aastaks 

5. 2021. a eelarve kinnitamine 

6. EJL arengukava kinnitamine perioodiks 2022-2028 

7. EJL presidendi, asepresidentide ja juhatuse liikmete valimine perioodiks 2021-2025 

Vastavalt kehtivale põhikirjale on koosolek otsustusvõimeline, kui osaleb üle poolte liikmetest. Põhikirja 

muutmisel 2/3 liikmetest. 

OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks 

5. Pp.  OM koondiste hetkeseis 
Eesti Tokyo OM koondiste hetkeseisust anti ülevaate koosoleku käigus. Maastikukoondise tegemistest 

andis ülevaate Karmen Reinpõld ning maanteekoondise tegevusest Jaan Kirsipuu. 

KOMMENTAAR (K. Reinpõld): Toimunud on üks MK etapp, mis läks OM kvalifikatsiooni arvestusse. 

Janika Lõiv oli 26. ning Mari-Liis Mõttus sai sõita kaks ringi. Teine MK etapp toimuv Tšehhis, Nove 

Mestos. Hetkel on kõik toimunud plaanipäraselt ning OM kvalifikatsioon pannakse lukku 18. mail. Peale 

Nove Mesto MK etappi tuleb Janika Eestisse. Ilmselt ei osale ta olümpiakrossi EMV-l, kuna reisib sel ajal 

juba Tokyosse. Plaan on jääda peale Prantsusmaa MK etappi kohapeale ning sealt lennata Tokyosse. 

EMV-l mitte osalemise tõttu kaotab ta küll kahjuks suure hulga UCI punkte ning ka profiklubidele on 

oluline riigi meistrivõistluste tulemus. 

KOMMENTAAR (J. Kirsipuu): Esimene kuupäev, mil Tokyosse saab saabuda on 17. juuli, EMV on 18. 

juuli, tasub siiski kaaluda osalemist. 

KOMMENTAAR (J. Kirsipuu): Olümpiale lähevad maanteekoondist esindaja T. Kangert ja P. Pruus. Pruus 

oli siiani varumees ning ta on maantee võistlustel alati oma töö ära teinud ja täitnud oma rolli väga 

eeskujulikult. Tal on ka suur motivatsioon Olümpial osaleda. 

ETTEPANEK: Võtta teadmiseks  

OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks. 

6. Pp.  Olümpia rattariiete kollektsioonist 
Spetsiaalselt Tokyo olümpiaks loodud rattariiete kollektsiooni taga on kodumaine bränd moomoo, olles 
Eesti olümpiakoondise rattariidepartneriks juba teist olümpiat järjest. Moomoo kvaliteetsed rattariided 
on tuntud ja tunnustatud Eestis, ning mõnel määral tuntud ka juba väljaspool. Uue suunana ja Eesti 
Jalgratturite Liidu koostööga proovitakse olümpiavormi kollektsiooniga ületada uudiskünnis ka 



välismaal. Selleks alustasime 5. mail kampaaniat, kus esmakordselt ületas moomoo veebilehe 
külastatavus rekordarvu.  
 
Selleks sai tehtud mitmeid ühiseid meediakajastusi: 

• Pressiteade EJL kontaktidele 151 kontakti 
• Veebiuudis EJL kodulehele 542 kontakti 
• Sotsiaalmeedia kajastus: 

 - tasuline postitus EJL facebookis 7412 kontakti  
 - postitused instagramis 490 + 1192 story kajastuse kontaktid 
 
ETTEPANEK: Võtta teadmiseks. 
OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks. 

7. Pp Muud küsimused 
 
Järgmine juhatuse koosoleku toimumisaeg lepitakse kokku peale juhatuse valimisi. 


