
Eesti Jalgratturite Liit 

 

Juhatuse koosolek nr. 27. 

 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Juhatuse koosolek toimus: 02.03.2016. 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, Erkki 

Raasuke, Jaan Kirsipuu 

 

Töötajad: Urmas Karlson, Reti Memaa. 

 

1. Pp. EJL liikmeksastumise avalduste läbivaatamine ja liikmeks kinnitamine.  

Avalduse on esitanud: Infocus Team (Tallinn), kontaktisik Viktoria Randalainen; RedBike Rattaklubi 

(Tallinn), kontaktisik Ragnar Sõrmus; Hauka Veloklubi ( Antsla), kontaktisik Meelis Oja. 

Kõik kolm klubi tutvustasid ennast: 

Infocus Team (Tallinn) kontaktisik Viktoria Randalainen tutvustas klubi. Soov astuda EJL-i tekkis 

klubi liikmete soovist sõita võistlustel ERASÕITJA kategooria asemel klubi nime all. Klubil on ca 40 

liiget. 

RedBike Rattaklubi (Tallinn) esindaja Ragnar Sõrmus tutvustas klubi. Tegemist on Männikul 

samanimelise rattapoe alla kuuluva klubiga, kelle esisõitjaks on endine profirattur Erki Pütsep. Liiduga 

soovitakse liituda, et oleks lihtsam litsentse taodelda ja võistelda oma klubi nime all. Klubis on ca 56 

liiget, aktiivne klubiline tegevus (ühislaagrid ühistreeringud jne). Hetkel pole noori sõitjaid, kuna 

puudub treener, aga tulevikus plaanis. 

Hauka Veloklubi ( Antsla) esindaja Meelis Oja tutvustas klubi tegevust. Klubist on välja sirgunud 

Robi Niit, kes hetkel sõidab Opel Thule ProTeamis. Vald toetab klubi ürituste korraldamisel ja 

rattaspordi populariseerimisel. Liidu liikmeks astuvad, sest noored soovivad osaleda oma klubi nime 

all võistlustel. 

 

OTSUSTATI: Juhatus oli ühel meelel, et võtta kõik kolm liiget peale liikmemaksu tasumist EJL-i 

liikmeks. 

ETTEPANEK: Anda edaspidi uutele liidu liikmetele liikmeks astumise puhul aukiri liitu kuulumise 

kohta. Esimesed taolised aukirjad antakse uutele liikmetele (aruandlusaasta jooksul liitunud ehk alates 

märtsist 2015) üldkoosolekul 16. märtsil. 

 

2. Pp. EOK erakorralisest presidendi, kahe asepresidendi ja täitevkomitee liikmete 

valimisest.  

 

KUULATI: Hannes Võrno esitas oma nägemuse Eesti spordi strateegia suundadest tulevikus 

ja platvormi EOK presidendi valimistel. Juhatus esitas presidendikandidaadile mitmeid 

küsimusi: Kust tuleb raha EOK eelarvesse? Keda näeksite presiidiumis, kas ka poliitikuid? 

Jne 

OTSUSTATI: EJL esitab EOK asepresidendi kohale EJL-i presidendi Jaan Tootsi. 



OTSUSTATI: EJL esitab EOK täitevkomitee liikme kandidaadiks EJL-i presidendi Jaan 

Tootsi. 6 juhatuse liiget poolt, Madis Lepajõe erapooletu. 

 

KUULATI: Juhatuse liikmed andsid teada oma EOK presidendikandidaadi eelistustest. 

Toimus arutelu. 

 

OTSUSTATI: Lõplik presidendikandidaadi otsus selgub peale kandidaatide ettekandeid, 16. 

märtsil kell 16.00 

 

OTSUSTATI: EJL-i delegaadiks valiti EJL-i president Jaan Toots. 

 

3. Pp.  2016. a. eelarve 5. lugemine. 

 

 

OTSUSTATI: Eelarve kinnitada. 

 

ETTEPANEK: Allkirjastada sponsorlepingud enne üldkoosolekut. 

 

4. Pp.  EJL 2016. aasta üldkoosoleku korraldamisest   

 

Pp.  2016  I poolaasta stipendiumite väljakuulutamine. 

Ettepanek on kuulutada  välja stipendiumi konkursi I poolaastaks. 

Eesti Jalgratturite Liit kuulutab välja stipendiumikonkursi. Stipendium eraldatakse 

jalgrattaspordi arendamisega seotud isikutele ja endisele jalgrattasportlastele, eesmärgiga 

toetada õppe- ja loomingulist tegevust 2016. I poolaastal.  

Eraldatakse 2 stipendiumit  4500 €. Konkursil osalemise taotluste esitamise tähtaeg on 

11.04.2016.a. Taotlused koos cv-ga saata postiaadressile Tondi 84, 11316 Tallinn või e-

mailile ejl@ejl.ee. 

Eesti Jalgratturite Liit paigutab vastava kuulutas oma kodulehel ejl@ejl.ee  

Peale taotluste laekumist valib ja kinnitab juhatus stipendiumite saajad aprilli kuu jooksul. 

2016 aasta eelarves on vastavad vahendid stipendiumite real olemas. 

 

Ettepanek: Kuulutada stipendiumi konkurss välja. 

 

OTSUSTATI: Kuulutada stipendiumi konkurss välja. 

 
5. Pp. Järgmine juhatuse koosolek 

 

 

OTSUSTATI: Järgmine juhatuse koosolek toimub 16. märtsil ennem üldkoosolekut kell 15.00 

spordikeskuses Spot of Tallinn. 

Järgmisel juhatuse koosolekul tutvustavad oma plaane EOK presidendikandidaadid Urmas Sõõrumaa, 

Jüri Ratas ja Toomas Tõniste? (kõigile on antud tutvustamiseks 20 minutit). 
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