
Eesti Jalgratturite Liit 

Juhatuse koosolek nr. 1 

Juhatuse koosolek toimus: 18.06.2021 algusega kell 15.00 Valga külastuskeskuses. 

Osalesid:  

Juhatuse liikmed: Raivo Rand, Enn Veskimägi, Sander Maasing, Hannes Kägu, Grete Treier, Aivar Uutar, Runo 

Ruubel 

Külalised: Jaan Kirsipuu, Allar Tõnissaar 

Puudusid: Sulev Lipp, Erkki Raasuke, Janelle Uibokand 

Töötajad: Urmas Karlson, Evelin Idarand, Lii Vilms 

Koosolekut juhatas: Raivo Rand 

Protokollija: Lii Vilms 

 

PÄEVAKORD 
1. Abipolitseinike koolitamisest Elmar Vaheriga 
2. Juhatuse koosoleku nr 45 otsuste täitmisest 
3. Avaldus MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubi liikmelisuse lõpetamiseks 
4. Reservist täiendava raha eraldamine koondiste spordiprojektidele 
5. Arutelu juhatuse ülesannetest ja eesmärkidest järgnevaks neljaks aastaks 
6. Muud küsimused 
 

1. Pp Abipolitseinike koolitamisest 
 
EJL ja Politsei vahelistest koostöövõimalustest ja planeeritavatest abipolitseinike koolituse programme 

tutvustus koosolekul Lõuna prefekt Vallo Koppel. 

 

Abipolitseinike koolitamine ja võistluste turvamine (EJL juhatuses Hannes Kägu vastutusalas).  

Viimased viis aastat on abipolitseinikud turvanud kõiki spordivõistluseid. Näide: Tartu GP 2021 2 ametnikku + 

abipolitseinikud, kaks päeva kulus rajaga tutvumiseks (mis sõideti läbi 2x). Eestis on tänase päeva seisuga 1400 

abipolitseinikku. Motopolitseinike koolitusi tehakse vaid Soomes ja hind on ca 4000€. Abipolitseinikel on 

piirkondlikud üksused: Lääne ja Lõuna prefektuur, Põhja ja Ida prefektuur. 2020. aastal läks väga suur hulk 

abipolitseinikke õppima Sisekaitseakadeemiasse. Eestis on mitmeid konkureerivaid sündmuseid, kes samuti 

vajavad vabatahtlikke võistlustrassile: maratonid, triatloni ja jalgpalli võistlused 

 

Võimalikud uued abipolitseinikud oleksid sportlased, rattahuvilised, näiteks ka endised ratturid, 

mootorratturid jne. 

 

Abipolitseinikuks saamiseks ja koolitusele registreerimiseks tuleb: info 

-esita vajalikud dokumendid 

-läbi taustakontroll (iseloomustus tööandjalt või õppeasutuselt või soovitus politseiametnikult) 

-teha kutsesobivusvestlus 

-sooritada üks füüsiline katse omal vabal valikul (3000 m jooks – 25 minutit / 500 m ujumine – 16 minutit / 

6000 m sõudmine sõudeergomeetril – 34 minutit.) 

-täita abipolitseinikuks astumise ankeet ja taotlus (selle alusel tehakse taustakontroll, sobivad vaid karistamata 

isikud) 

Isikud kes on läbinud edukalt taustakontrolli, kutsesobivusvestluse, sooritanud füüsilise katse ja esitanud kõik 

vajalikud dokumendid vormistatakse abipolitseiniku kandidaadiks ja ees ootab esimese astme väljaõpe. 

Esimese astme õpe kestab vähemalt 40 tundi ning lõpeb arvestusega ja seejärel saadakse abipolitseinikuks. 

https://www.abipolitseinik.ee/et/kuidas-abipolitseinikuks-saada


 

Nõuded abipolitseiniku kandidaadile: vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti kodanik (nii naised, kui mehed) 

omab vähemalt põhiharidust, oskab eesti keelt vähemalt B2-tasemel, ei ole karistatud tahtlikult toimepandud 

esimese astme kuriteo eest, ei ole karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest, ei ole kriminaalmenetluses 

kahtlustatav või süüdistatav, ei ole jõustunud kohtuotsusega ära võetud politseiametniku ametikohal 

töötamise õigust, ei ole sõltuvuses alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine kasutamisest, ei ole 

psüühikahäirega, raskekujulise isiksuse- või käitumishäirega, ei ole sellise tervisehäirega, mis takistab tal 

abipolitseiniku ülesannete täitmist, oma käitumise poolest sobib abipolitseiniku ülesandeid täitma ning kelle 

käitumine või eluviis ei ohusta tema enda ega teise isiku turvalisust, vastab abipolitseiniku kutsesobivuse 

nõuetele, mida kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega. 

 

Koolitus: Abipolitseinikuks saamise eeldus on läbida esimese astme õpe, mille kestvus on vähemalt 40 tundi. 

Väljaõpe viiakse läbi auditoorse ja iseseisva töö vormis. Õpe viiakse läbi töövälisel ajal, kas nädalavahetustel 

või nädala sees õhtustel aegadel. Õppe läbinud saavad õiguse osaleda politsei tegevuses koos 

politseiametnikuga. 

 

OTSUSTATI: Juhatus otsustas teha koostööd PPA-ga abipolitseinike koolitusprogrammidesse liitujate leidmisel 

EJL liikmeskonnast. Teemaga minnakse edasi sügisel.  

 

2. Pp Juhatuse koosoleku nr 46 otsuste täitmisest 

Juhatuse koosolek toimus 12.05.2021 Zoomi vahendusel. Koosolek nr. 46 oli viimane vana juhatuse 

koosistumine enne uue juhatuse valimist.   

Juhatuse otsus edasise tegevuse osas puudutas päevakorrapunkti nr. 3. Teised punktid oli informatiivsed ja 

käsitlesid jooksvaid tegevusi.   

 

3. Pp 2022. a. Eesti MV korraldamisest 

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. 

 

TÄITMINE: 

Eelläbirääkimiste põhjal on kokkulepped 2022. aasta erinevate alade meistrivõistluste korraldamise osas 

saavutatud järgnevalt: 

Maanteesõit – 21-27. juuni. Koht: Kuremaa ja selle ümbrus. Korraldaja: Vooremaa Centrum ja Klubi Cycling 

Tartu. Registreerimine UCI-s hiljemalt 30. juuliks 2021. 

XCO – 23-24. juuli. Koht Otepää. Korraldaja: OÜ VO2. Registreerimine UCI-s hiljemalt 30. juuliks 2021. 

DHI – juuli. Koht: Kütiorg. Korraldaja: Hawaii Express. Registreerimine UCI-s hiljemalt 30. juuliks 2021. 

XCM – 13. august. Koht: Kullamaa. 19. Kullamaa Rattamaratoni raames. Korraldaja: Pro Jalgratturite Klubi ja 

jalgrattaklubi Paralepa. Registreerimine UCI-s hiljemalt 30. juuliks 2021.  

BMX – 02-03. juuli. Koht: Peetri alevik, Spot of Tallinn BMX keskus (Harjumaa). Korraldaja: Spordiklubi Airpark. 

Registreerimine UCI-s hiljemalt 30. juuliks 2021.  

Cyclo-cross – 22. oktoober. Koht: Pärnu. Korraldaja: Pärnu Kalev Spordikool. Registreerimine UCI-s hiljemalt 15. 

detsember 2021.  



Trekk – Toimumise kuupäev otsustamisel. Vajab kooskõlastusi Läti ja Leedu alaliitudega. Koht: Panevežis, 

Leedu. Kuupäev ja registreerimine UCI poolt määramata. 

ETTEPANEK: Võtta teadmiseks 

OTSUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks. 

 

 

3. Pp Avaldus MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubi liikmelisuse lõpetamiseks  

Liitu laekus avaldus MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubi poolt sooviga peatada liikmelisus. 

Klubi on EJL liige 2016. aastast. Peamine tegevusvaldkond on spordiürituste korraldamine. 2018. aastal 

korraldati Jõelähtmel Eesti maastikumaratoni meistrivõistlused. Hilisemalt on iga aastaselt korraldatud ühte 

maastikumaratoni võistlust. Spordiregistri andmestikus klubi ei eksisteeri, nõutavad andmed sisestamata.  

 

Väljavõte avaldusest: 

Eesti Jalgratturite Liit MTÜ 

Tondi 84/3 

11316 Tallinn 

   

Avaldus               09.06.2021 

 

Palun lõpetada MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubi (tuntud kui Jõelähtme Singel) liikmelisus klubi soovil, sest 

klubi ei näe ühisosa Eesti Jalgratturite Liit MTÜga.  

 

 

Lugupidamisega 

Meelis Välk 

juhatuse liige 

MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubi 

Lõuna-Kullamäe 94 

74216 Haapse 

Jõelähtme vald 

5099 426 

www.singel.ee 

  

 Allkiri: (lisatud digitaalselt) 

 

ETTEPANEK: Lõpetada MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubi liikmelisus Eesti Jalgratturite Liidus. 

OTSUSTATI: Juhatus otsustas MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubi liikmelisuse EJL-is lõpetada. 

 

 

4. Pp Reservist täiendava raha eraldamine koondiste spordiprojektidele 

 

4.1 Eesti U23 koondise jaoks hea üllatusena saime peale viie aasta pikkust ooteaega lõpuks kutse maanteesõidu 

rahvuste karikavõistluste etapile, milleks on „Tour de l’Avenir„ 13-22. augustil. Võistlusele on kutse tagatud 

rahvuste karika reitingu 15. parimale riigile, lisaks kutsutakse täiendavalt juurde 6-7 riiki. Võistkonna suuruseks 

on 6 sportlast ja 3 teenindavat isikut, kokku 9 inimest. 

  

2021. aasta koondiste eelarve planeerimisel ei arvestatud Tour de l’Aveniril osalemise võimalusega, kuna 

tõenäosus oli väga väike.  



Arvestades, kui raske on sellisele tippvõistlusele kutset saada on väga tähtis seal koondise osalemine ja leida 

selleks otstarbeks ka vajalikud vahendid. Hea esinemine koondisel annab võimaluse jõuda rahvuste karika 

reitingus parima 15. hulka ja tagada seeläbi kutsed ka teistele etappidele tulevikus.  

 

10 päeva kestval võistlusel osalemise eelarve koos eelneva laagri, reisi, majutusega on kokku 10 000€. U23 

koondise kulu aastas kokku koos Tour de l’Aveniril osalemisega oleks 74 000 eurot. 

 

4.2 Eesti maastikusõidu noorte koondis planeerib osalemist noorte Euroopa meistrivõistlustel, mis sellel aastal 

toimuvad 29.06-03.07 Pila linnas, Itaalias. 

Võistlused korraldatakse riikide võistkondadele kahes vanuseklassis U14 ja U16. Mõlemasse võistkonda kuulub 

kaks poissi ja üks tütarlaps.  

 

Kuna MTB noorte Euroopa meistrivõistlused on ainukesed noortele läbiviidavad tiitlivõistlused, siis on kindlasti 

mõistlik panna võistkond välja mõlemas vanuseklassis.  

Esialgselt planeeriti osalemist ainult ühe võistkonnaga (3+2). Eelarves planeeriti selleks kulusid 4500 eurot.  

 

Arvestades meie noorte hetkeseisu ja arvestades tuleviku arenguid on maastikusõidu aktiiv arvamusel, et 

peaksime leidma võimaluse osaleda tiitlivõistlustel kahe vanuseklassi võistkonnaga. Vastavalt tõuseks ka 

võistlustega seotud kulud 3500 euro võrra, kokku 8 000 eurot.  

 

ETTEPANEK:  

1. Eraldada reservist 10 000 eurot U23 koondise osalemiseks Tour de ’lAveniril (13-22.08) ja sellele eelnevale 

treeninglaagrile  

  

2. Eraldada reservist lisaks 3 500 eurot Eesti maastikusõidu noorte koondise kahe vanuseklassi võistkonna 

osalemiseks noorte Euroopa meistrivõistlustel (29.06-03.07)  Pilas, Itaalias. 

 

OTSUSTATI: Juhatus otsustas mõlemale koondisele eraldada reservist vahendeid juurde, vastavalt 10 000€ 

maantee U23 koondisele ja 3 500€ maastikukoondisele. 

 

 

5. Pp Arutelu juhatuse ülesannetest ja eesmärkidest järgnevaks neljaks aastaks 

Aja puuduse tõttu lükati antud punk järgmisele juhatuse koosolekule. 

 

 

6. Pp.  Muud küsimused. 

 

6.1 Stipendiumite kinnitamine 

 
Ettepanek kinnitada rahvusvahelisel velotuuril Tour of Estonia 2021 edukalt esinenud Eesti koondise ratturitele 
stipendium. Stipendiumi eesmärk on tagada eneseareng 2021. ja 2022. aasta võistlusperioodil. 
 

Stipendium eraldada: 

Nimi Isikukood Summa 

Karl Patrick Lauk 39701090011 3 651,54€ 

Martin Laas 39309156010 3 651,54€ 
 

OTSUSTATI: Juhatus otsustas stipendiumid kinnitada. 

 



6.2 Määrata järgmise juhatuse koosoleku toimumise aeg ja koht. 

OTSUSTATI: Juhatuse koosolek nr. 2 toimub 2. septembril kell 16.00. 

 

 
 


