
 

 

 

Eesti Jalgratturite Liidu juhatuse koosolek nr.3 

 

 

                                                                                                  18.november 2003  

                                                                                                     Pirital, Tallinnas 

 

Algus kell16:00, lõpp 17:55 

Juhatas : S.Kallas 

Protokollis : I.Sommer 

Võtsid osa juhatuse liikmed : O.Sapožnin, M.Lepajõe, R.Ruubel, R.Kirsipuu, E.Pärni, 

E.Veskimägi, N.Jõgi, M.Allikmaa, K.Padar, R.Rand, Ü.Lanno 

Külalised : K.Vist, R.Suun, T.Suvi, K.Juurik, T.Kirsipuu, M.Aun, R.Räim, I.Kelk, 

L.Resik, M.Kajandu, K.Raudsepp, J.Prükkel, A.Lekko, K.Kuhlap, M.Rebane, 

J.Savitski 

 

Päevakord. 

1. Ülevaade 2003.aasta majandustegevusest 

2. 2004.aasta eelarve arutelu 

3. Üldkoosoleku ja hooaja parimate autasustamise kuupäeva määramine 

 

S.Kallase poolsete tervitussõnade järgi vaadati üle päevakord. R.Kirsipuu ning 

M.Lepajõe soovide kohaselt lisati sellesse kaks punkti 

4. Avaldus juhatusele - R.Kirsipuu 

5. Litsentside sidumine kohustusliku kindlustusega - M.Lepajõe 

 

Koosoleku käigus arutati päevakorrapunkte ning jõuti järgmistele järeldustele : 

 

1.Ülevaade 2003.aasta majandustegevusest 

S.Kallas andis koosolijatele ülevaate 2003.aastal tehtud jõupingutustest sponsorrahade 

hankimisel ning hetkel finantsmaastikul valitsevast olukorrast. 2003.aasta eelarve 

koostamisel oli 2 ambitsiooni - korralike rahvusvaheliste võistluste toomine Eestisse 

ning koondiste finantseerimine. 2004.aasta eelarve koostamisel peab juhatus vajali-

kuks lähtuda reaalsusest ning sellele vastavast rahalistest vajadustest. 

U.Karlson andis ülevaate 2003.aasta suurematest kulude allikatest ning hetkel maks-

mata arvetest(kogusummas 328 375.94). 

Juhatus otsustas kanda selle aasta võlad 2004.aasta eelarvesse ning  paika panna tu-

rundusstrateegia. 

 

2.2004.aasta eelarve arutelu 

U.Karlson andis ülevaate 2004.aasta eelarves planeeritavatest tuludest-kuludest. 

Planeeritavatest tuludest on 90% reaalsed. Kulude pool on tegevusalade kaupa 

võimalikult kokku tõmmatud. Hetkeline defitsiit seega 1 628 705 miljonit + eel-

arvesse sissekirjutatav võlg, kokku 1 957 080.90. 

A.Tõnissaar tegi ettepaneku EJLil välja töötada tööplaan, arengukava ning lühiaja-

lised prioriteedid. 

N.Jõgi arvates peaksid järgmise aasta prioriteedid olema eelnevalt läbi vaieldud. 

Klubide poolt peaks tulema initsiatiiv, mille juhatus läbi vaatab ning üldkoosolek 



kinnitab. Vesteldes erinevate klubide esindajatega ning juhatusega, tõi ta välja kolm 

silmapaistvamat prioriteeti, mis omakorda ei ole pingereas : 

• osalemine tiitlivõistlustel 

• Euroopa meistrivõistlused Otepääl 

• Eesti meistrivõistlused 

L.Resiku kohaselt peaksid prioriteedid olema ikka pikaajalised.  

S.Kallas mainis, et juhatuse valimise ajal (2001.aastal) olid pikaajalisteks prioriteeti-

deks rahvusvahelised võistlused ning maanteekoondise tegevus. 

S.Kallase ettepanekul otsustati esitada juhatusele kevadeks 4-aastane tegevuskava. 

Selle alusel otsustab juhatus, mida toetatakse. 

K.Raudsepp avaldas pahameelt juhatuse puuduliku töö üle vahendite hankimisel. 

M.Allikmaa nentis fakti, et konkreetsele projektile on tunduvalt lihtsam katet leida kui 

alaliidule üldiselt. 

 

Kokkuvõttes võeti eelarvega seonduv teadmiseks, kuid vajab edasist tööd enne üld-

koosolekule esitamist. Juhatus otsustas detsembri esimesel poolel enne üldkoosolekut 

veelkord kokku tulla. Aeg antakse teada e-maili teel.  

 

3.Üldkoosoleku ja hooaja parimate autasustamise kuupäeva määramine 

EJL üldkoosolek toimub 16.jaanuaril 2004. Koos 2003.aasta hooaja parimate auta-

sustamisega. Koht ja kellaaeg veel täpsustmisel. 

 

4.Avaldus juhatusele 

Peale juhatuse tööd kritiseeriva avalduse ettelugemist avaldas R.Kirsipuu soovi 

juhatusest välja astuda. 

 

5.Litsentside sidumine kohustusliku kindlustusega 

M.Lepajõe tegi ettepaneku siduda järgmisest aastast sportlase litsents kohustusliku 

kindlustuse olemasoluga, sest seda nõuavad UCI määrused. Otsustati antud küsimus 

järgmisel juhatuse koosolekul taas päevakorda võtta. 

 

R.Rand juhtis tähelepanu puudulikkusele liidu sekretariaadi töös, mis ilmneb erinevat 

laadi informatsiooni ebakorrapärases liikumises juhatuse liikmete ja liidu vahel. 

 

M.Lepajõe lisas, et juhatuse koosoleku protokollid tuleb klubidele välja saata. 

 

 

 

 


