
 

 

 

EESTI JALGRATTURITE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEK nr.1 

                           

 

                                                                                                                                   28.märts 2001  

 

PROTOKOLL 

 

Algus kell 17:00 

Lõpp kell 19:10 

 

Kohal : S.Kallas, E.Veskimägi, A.Ansip, R.Rand, E.Pärni, K.Padar, T.Aava, A.Murd, S.Lipp,  

R.Kirsipuu, U.Karlson 

Puudusid : M.Lepajõe, J.Mõis, G.Sammelselg 

Külalised : K.Raudsepp, I.Kelk, R.Räim  

Protokollija : I.Sommer 

 

Otsustati esialgset eelnevalt väljasaadetud päevakorda natuke muuta. 

Uus päevakord oli järgmine : 

1. Saabunud kirjad ja taotlused 

2. Karksi - Nuia koosoleku(03.03.2001) järgselt moodustatud 3 töökomisjoni ettepanekud : 

2.1 Tippspordi komisjon - ettepanek täiskasvanute maanteekoondise treeneri kinnitamiseks - 

R.Kirsipuu 

2.2 Võistluste ja kordineerimise komisjon - rahvusvahelised võistlused Eestis - S.Lipp 

2.3 Noorte spordi komisjon - koostöö koolidega - K.Rausepp 

3. Eelarve arutelu ja kinnitamine - U.Karlson 

4. Aupresidendi nimetamine - U.Karlson 

5. Jooksvad küsimused 

5.1 EJL muudatuste kandmiseks(juhatuse koosseis) MTÜ ja SA registrisse on vaja juhatuse 

liikmetel notaribüroos kinnitada andmete õigsust. Esialgne broneeritud aeg on 9.aprill 2001 

kell 9:30, Pärnu mnt.23, Tallinnas. 

 

Arutati päevakorrapunkte ning võeti vastu järgmised otsused : 

1. Saabunud kirjad ja taotlused  

1.1 Klubi Tartu Maraton taotlus(100 000.-) otsustati rahuldada täies mahus 

1.2 Eesti Televisiooni dokumentaalfilmi taotlus(160 000.-) jäi rahuldamata, võetakse käsitlusele 

järgmine aasta 

1.3 Eesti Televisiooni taotlus (45 000.- + 15 000.- )Tour de France ja rattaspordi kajastamine 

spordiuudistes otsustati rahuldada 

1.4 Ajalehe Postimees taotlus(22 000.-) otsustati rahuldada 

1.5 Spordiklubi Viiking taotlus(60 000.-) otsustati rahuldada 

1.6 Eesti Spordiselts Kalevi taotlusele antakse vastus järgmise nädala jooksul peale läbirääkimisi 

Läti ja Leeduga(vt. päevakorra punkti nr.2.2) 

1.7 Vaadati läbi ning võeti teadmiseks J.Kalmuse kiri spordikoolide kaotamisest ja sellega 

kaasnevatest ohtudest 

 

2.Karksi - Nuia koosoleku (03.03.2001) järgselt moodustatud 3 töökomisjoni ettepanekud : 

2.1 Tippspordi komisjon - ettepanek täiskasvanute maanteekoondise treeneri kinnitamiseks -    

      R.Kirsipuu 

Tippspordi komisjoni poolt korraldatud konkursi täiskasvanute maanteekoondise treeneri 

ametikohale järel võeti seisukoht, et parem kandidaat sellele kohale oleks Raul Oja. Teine 

kandidaat oli A.Pikkuus, kellele heideti ette tema üliimpulsiivsust. R.Ojal omab treeneritöö 

kogemusi, on töötanud 3 aastat juunioride koondise treenerina. Juhatus kinnitas R.Oja 

täiskasvanute maanteekoondise treeneriks. 



 

 

2.2 Võistluste ja kordineerimise komisjon - rahvusvahelised võistlused Eestis - S.Lipp 

(Lisana Baltic Cup 2000.aasta eelarve) 

Kahe aasta taguse kokkuleppe kohaselt(Baltic Open toimumisjärjekord Eesti, Läti, Leedu) peaks 

võistlus sellel aastal korraldatama Leedus. Sarnaselt Lätiga vaevab neid finantside puudus.  Oli 

arvamus, et võiks uuesti Eestis võistlust korraldada. Selle aasta võistluse eelarve peaks olema 

analoogne eelmise aasta omaga. Leiti, et Läti ja Leedu võiksid antud võistlust finantseerida 

kumbki maa 200 000.- krooniga.  

Tehti U.Karlsonile ülesandeks seda võimalust uurida, esmaspäevaks vastused paluda.  ESS 

Kalevi taotlus korraldada antud võistlus Pirita ringrajal 1.juulil 2001 jäeti esialgu rahuldamata, 

sest peeti ringi pikkust liiga lühikeseks. Juureldakse võimaluste üle korraldada see kas Nõmmel 

või Pirital(kui ringi saab pikemaks teha) Otsust selle kohta praegu vastu ei võetud. 

2.3 Noorte spordi komisjon - koostöö koolidega - K.Rausepp 

Jalgrattatunni võiks viia 5.-6.klassi õppekavasse koos liikluse õppimisega. Selleks tuleb tekitada 

väljavalitud koolidele(5-6) jalgrattapark (20 tk. koolile). I ja IV veerandi suusatamise tunnid 

saaks ideaalselt asendada jalgrattatundidega. Esialgu piisaks paarikümnest tunnist õppeaastas. 

Koolid tunnevad selliste asjade vastu huvi.Lapsi hakkaksid juhendama  inimesed, kelle palk 

tuleb juba haridussüsteemist. Edasi võiks koolide juurde rajada BMX harjutuskohad, rulanõl-

vakud jne. Jalgrattaspordi kaudu koolides võiks tekitada ülevabariigilise võistlussarja. 

Komisjonil tuleks välja töötada projekt, mida koolidele hakatakse pakkuma. 

 

3.Eelarve arutelu ja kinnitamine - U.Karlson 

Eelarve võeti antud mahus vastu. Leiti, et tulude suurendamiseks tuleks kahe nädala jooksul 

välja töötada pakett, mida sponsoritele saaks müüa.  

Pakuti erinevaid firmasid peasponsori kohale. Paketi valmimise järel alustavad juhatuse liikmed  

läbirääkimisi firmade esindajatega. 

 

4. Aupresidendi nimetamine - U.Karlson 

16.02.2001 toimunud üldkoosolekul oli see küsimus üleval. Töötati välja sellekohane statuut 

ning kandidaadiks oli Oleg Sapožnin. Juhatus otsustas omistatda O.Sapožninile Eesti Jalgrat-

turite Liidu aupresidendi nimetuse. 

 

5. Jooksvad küsimused 

5.1 EJL muudatuste kandmiseks(juhatuse koosseis) MTÜ ja SA registrisse on vaja juhatuse liik-

metel notaribüroos kinnitada andmete õigsust. Esialgne broneeritud aeg on 9.aprill 2001 kell 

9:30, Pärnu mnt.23, Tallinnas. Need, kellel ei ole võimalik 9.aprillil notarit külastada, nende 

jaoks lepitakse kokku järgmine aeg ja teatatakse maili teel. 

 

 

 

 

 

Koosoleku juhataja                                                                                Protokollija 

Siim Kallas                                                                                          Ingrid Sommer 
 

 

 

 


