
 

 

 

Eesti Jalgratturite Liit 

 

Juhatuse koosolek nr. 26. 

 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Juhatuse koosolek toimus: 20.01.2016. a. algusega kell 16.00. AS Standardi majas, Marja 9, Tallinn, 8 korrus. 

 

Osalesid 

Juhatuse liikmed: Jaan Toots, Enn Veskimägi, Väino Kaldoja, Madis Lepajõe, Raivo Rand. 

Töötajad:; Urmas Karlson, Reti Meema. 

 

1. Pp. Anti ülevaade eelarvest seisuga 31.12.2015 ja loeti 4. korda ette 2016. aasta eelarve. 

 

Ettepanek: Võtta teadmiseks. Arutada edasi, kui on selgunud riiklike ja muude fondide toetuste 

suurused. 

OTSUSTATI: Arvestada 2016. aasta eelarves sponsorlusrahadega 65 000 euro summas alles siis, kui 

sponsorlepingud on allkirjastatud.  

OTSUSTATI: Vaadata 2016. aasta eelarve järgmisel juhatuse koosolekul uuesti läbi, kui on selgunud 

riiklike ja muude fondide toetuste lisa ning konkreetsed sponsorlepingute suurused. 

 

 

2. Pp. EJL 2016 võistluskalender.  

KUULATI:  EJL võistluskalendrisse esialgse  registreerimise soovi avaldanud 106. taotlusest on 01. 

jaanuari 2016. seisuga tasunud vastava kalendritasu 65 võistluse korraldajat.  

 

Ettepanek:  Kinnitada 2016. aasta EJL võistluskalender. 

OTSUSTATI: Kinnitada 2016. aasta EJL võistluskalender (65 võistlust). 

 

OTSUSTATI:  Aasta lõpus premeerida (mõelda välja boonus) primate võistluste korraldajaid , kes on 

viimase kahe aasta jooksul EJL kalendrivõistlusi edukalt ja silmapaistvalt korraldanud.. Selle meetme 

läbi tõsta EJL kalendrivõistluste väärtust  

OTSUSTATI:  EJL-i võistluskalendris Jalgrattaklubi Freedown poolt korraldatavale võistlusele mitte 

kinnitada  tiitlit ja kategooriat „EMV mäestikulaskumises“ (Kategooria: UCI CN), Muuta kategooria 

madalamaks.  

Põhjus: Viimasel kolmel aastal antud klubi poolt korraldatud mäestlaskumise Eesti meistrivõistlused 

ei ole vastanud kohtunike (sh peakohtuniku) arvates nõudmistele. Eesti Meistrivõistluste kategooria 

jaoks ei piisa vaid ühe klubi osavõtust. 

 

KUULATI: M.Lepajõe:Mida teha olukordades, kus mõni klubi loobub EJL-i võitluskalendri 

võistluse korraldamisest ning samas oleks mõnel klubil selle asemel korraldada oma võistlus? Ehk 

kas keset hooaega on võimalik EJL-i võistluskalendriga liituda, juhul kui kelendris on soovitud 

kuupäev vaba? 



OTSUSTATI: Asja arutatakse jooksvalt, kui vastav taotlus esitatakse.3. Pp. EJL 

võistlusreglemendi kinnitamine.   

 

Loeti ette EJL-i võistlusreglement 2016. 

OTSUSTATI: Kinnitada EJL-i võistlusreglement treenerite-, kohtunike- ja korraldajate nõukogu 

nõisolekul ja toetusel 

 4. Pp.  EJL 2016. aasta üldkoosoleku korraldamisest   

KUULATI: U. Karlson tegi ettepaneku korraldada üldkoosolek käesoleva aasta  perioodile perioodile 

( 10-20 märts ).  

 

OTSUSTATI: 

2016.aasta üldkoosolek toimub 16. märtsil ametliku algusega kell 17.00 

• Saabumine 16.15. 

• Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine alates 16.30. Üldkoosoleku materjalide, 

hääletuskaartide väljavõtmine. 

• 17.00 avamine ja täiskogu rakendamine 15 minutit. 

• Üldkoosoleku ajalised piirid – töötada ilma vaheajata ja püüda lõpetada üldkoosolek hiljemalt 

kell 19.30. 

• Koosoleku juhataja, sekretär-protokollija ja häältelugejate valimine. 

• Päevakorra kinnitamine. 

  1. EJL 2015. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine; 

   EJL audiitori aruande kuulamine 

  2. Liikmemaksude, sisseastumismaksude määra ning tasumise tähtaja   

   kehtestamine; 

  3. 2016. a. eelarve kinnitamine. 

Asukohana kaaluda Peetrikülas asuva Tallinn Spoti ruume. 

Teise valikuna kaaluda Ülemiste hotelli. Asukoha valikul arvestada mugava parkimise olemasolu. 

 

5. Pp. Koondise 2016 aasta võistlusriiete disainist. 

Tutvustati tootja Moomoo 2016 aasta koondise riiete näidist. 

 

OTSUSTATI: 2016. aasta koondise riietel kasutada Moomoo disaini. Tootjale 2. ettepanekut: 

• Anda tootjale edasimüügi õigus, kui liidule tehakse märkimisväärseid soodustusi. Tootjal on 

lubatud  edasi müüa vaid ametlike sponsorite logodega riideid. 

• V. Kaldoja tegi ettepaneku vaadata üle logode paigutus koondise riietusel ning paigutada 

logod riietusel proportsionaalselt sponsorlepingu suurusega. 

 
 

6. Pp. Muud küsimused. 

1. KUULATI: U. Karslon andis ülevaate endise ratturi ja jalgratta treeneri Viktor Sikkuti ettapanekust toetada 

Liidu poolt tema taotlust EAS-ile ehitada Eestisse velotrekk ehituse. 

OTSUSTATI: E. Veskimägi uurib EAS-ist (Tombergilt), kas vastav kodanik on käinud antud teemal EAS-is 

rääkimas ja mis on tõenäosus taolise projekti rahastamiseks. 

 

2. KUULATI: Lepiti kokku järgmise juhatuse koosoleku aeg. 

OTSUSTATI: Järgmine juhatuse koosolek toimub kolmapäeval, 2. märtsil kell 16.00 Standardi kotoris. 

 

3. KUULATI: M. Lepajõe teatas UCI presidendi Eesti visiidi kuupäevad (eialgne plaan 6.-8. mai). 



OTSUSTATI: Tehti ettepanek võimalusel muuta visiidi aega 7.-9. mai, et EJL-i presidendil Jaan Tootsil oleks 

võimalus antud isikut võõrustada. 

4.KUULATI: J. Toots andis teada, et Leedu Rattaliidu president Romulus Bakutis on andnud nõusoleku 

toetada 1. etappi Leedus 35000-40000 euroga. Lõplik vastus selgub jaanuari viimasel nädal 


