
 

 

Eesti Jalgratturite Liit 

 

29. Juhatuse koosolek 

 

Juhatuse koosolek toimus: 13.03.2016. algusega kell 15.00 

Asukoht: AS Standard, Marja 9, Tallinn 

Osalesid 

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

Puudusid: Väino Kaldoja, Erkki Raasuke 

Töötajad: Urmas Karlson, Reti Memaa. 

 

PÄEVAKORD 

1. Pp. Klubi liitumisavalduse läbivaatamine. 

 

EJL-ga liitumiseks on esitanud avalduse SK Haanja Rattamaratonide MTÜ. 

Klubi esindajad ei saanud juhatuse koosolekul osaleda, kuna ei viibi Eestis, seetõttu palus klubi 

juhatuse liige Ivar Tupp leida võimaluse klubi vastuvõtmiseks ilma esindaja kohalolekuta.  

ETTEPANEK: Võtta SK Haanja Rattamaratonid MTÜ vastu EJL-i liikmeks. Seeläbi on võimalik 

lülitada EJL-i võistluskalendrisse väga oluline rahvaspordivõistlus „Haanja100“, mille raames ja rajal 

võiks aastal 2017 läbi viia Eesti MV maastikurattamaratonis. 

OTSUSTATI: EJL-i juhatus võttis vastu liidu liikmeskonda SK Haanja Rattamaratonide MTÜ. Klubi 

eestvedaja Ivar Tupp on kaua aega rattaspordiga olnud seotud ning panustab rattaspordi arengusse 

korraldades MTBEST rattasarja. 

ETTEPANEK: Juhatus tegi ettepaneku kutsuda Ivar Tupp tutvustama uut liikmesklubi ja 

tulevikuplaane järgmisele juhatuse koosolekule. 

 

2. Pp. 2016. a. eelarve täitmisest 31.03.2016 seisuga. 

 

KUULATI: Urmas Karlson andis ülevaate liidu eelarve täitmisest.  

Tulud perioodil: 85 552 €.  

Kulud perioodil: 70 7186€.  

Raha arvel koos reserviga 78 726€. 

Tulud – kulud  14 835€ 

Kultuuriministeerium kehtestas lisataotluste vooru täiendava toetuse eraldamiseks. Täiendav toetus ei 

ole seotud klubidele edastatavate noortespordi toetustega, kuid liit võib vastavalt vajadustele seda teha. 

Tänu võistluskalendrisse juurde tulevate võistlustega lisandub liidule lisaraha 6940€. Suurimad liidu 

kulud on endiselt seotud koondistega (naiste koondis, kevadlaagrid, Martin Loo projekt jpm). Esile on 

tõusnud naistekoondise liider Liisi Rist, kellel on võimalus pääseda Rio olümpiale. EOK on andud 

Liisi Ristile ka lisatoetuse 2300€. 

 

OTSUSTATI: Juhatus otsustas oodata ära Kultuuriministeeriumi lisataotluse vooru tulemused ning 

arutada eelarvet edasi järgmisel juhatuse koosolekul. 

 

ETTEPANEK: Jaan Kirsipuu tegi ettepaneku taastada juunioride koondise eelarve endisele tasemele. 

 

3. Pp. 15. 04.16. toimuvatest EOK erakorralisest valimistest. Ettepanekud lõppvooru pääsenud 

EOK presidendikandidaatide vahel valiku tegemiseks. 

 

EOK juhtorganite valimised viiakse läbi 15. aprillil 2016. a kell 11.00. EOK täiskogul. 

Valitakse president, 2 asepresidenti, 14 täitevkomitee ning 63 esindajate kogu liiget 

EOK presidendikandidaadid ja nende esitajad 



ETTEPANEK: Anda soovitused valijamehele (Jaan Tootsile) lõppvooru pääsenud EOK presidendi-, 2 

asepresidendi- , 14. Täitevkomitee liikme- ja 64 esindajate kogu liikme kandidaatide vahel valiku 

tegemiseks. 

 

OTSUSTATI: EJLI-i juhatus otsustas anda liidu hääle EOP presidendikandidaadile Urmas 

Sõõrumaale (4 poolt, 1, vastu). 

 

4. Pp. EJL 2016 võistluskalendri muudatuste kinnitamine. 

 

Juhatuse otsus erandkorras pikendada 2016. aasta võistluskalendrisse registreerimist kuni 1. aprillini 

tõi kaasa soovi korraldajatel esitada taotlusi 39 võistluse lisamiseks. Varasemalt kinnitatud 

võistluskalendris on 68 võistlust, uute lisandumisega oleks kokku 107 võistlust. 

Lisandunud võistlused kuuluvad kõik 3 kategooria ehk rahvaspordi alla. 

ETTEPANEK: Kinnitada muudatused 2016 aasta võistluskalendris. Kokku koosneks uuendustega 

kalender 107. võistlusest.  

 

OTSUSTATI: Juhatus otsustas kinnitada EJL-i võistluskalendrisse lisandunud võistlused. 

 

5. Pp. Võistlusreglemendi töögrupi moodustamine. 

 

Peale 16.03. 16. toimunud üldkoosolekut saadeti liikmetele täiendavalt laiali teade juhatuse otsusest 

luua komisjon uue võistlussüsteemi väljaarendamiseks. 

Töögrupi ülesanneteks oleks: 

1. Võistluste kategooriate formaadi ajakohastamine;   

2. Võistluste registreerimistasud ja maksmise kord; 

3. Reitingutabeli uuendamine. 

Liikmetelt saadud tagasiside oli aktiivne ja näitas, et töögrupis on valmis kaasa lööma 14 klubi 

esindajad. 

 

ETTEPANEK: Kinnitada töökomisjoni suurus ja koosseis.  

 

OTSUSTATI: Juhatus kinnitas komisjoniks järgmise koosseisu: 

Korraldajad : 

1. Allar Tõnissaar 

2. Indrek Kelk 

3. Johannes Jõgi 

Treenerid: 

1. Kaido Juurik 

2. Jaanus Prükkel 

3. Rene Mandri 

EJL: 

1. Raivo Rand  

 

Kokku 7 liiget 

 

Teha ettepanek komisjoni koosolekute protokollijaks  kohtunik Kaja Malts`ale. 

Teha ettepanek komisjoni koosolekute modereerimiseks  Tiit Pek´ile, kes on sarnaseid koosolekuid 

modereerinud Rahvusvahelise Suusaliidu juures. 

 

6. Pp. Klubidele eraldatava riikliku noortespordi toetuste jaotuse kinnitamine. 

Riiklik noortespordi toetus on 2016 aastal 12 377€. 

Vastava toetuse jaotuse aluseks klubidele on noortespordi rahastamise juhend, mis on juhatuse poolt 

kinnitatud 07.01.2015. 

 

ETTEPANEK: Kinnitada riiklik noortespordi rahade jaotus 2016 aastal. 



 

OTSUSTATI: Juhatus otsustas riikliku noortespordi rahade jaotuse 2016 aastal kinnitada. 

 

7. Pp. Muud küsimused 

7.1. Järgmise juhatuse koosoleku aeg. 

 

OTSUSTATI: Järgmine juhatuse koosolek toimub kolmapäeval, 18. mail kell 17.00 aadressil Marja 9, 

Tallinn. 

 

7.2. Seoses segadustega Balti Keti velotuuri korraldamisel, otsustas juhatus arutada antud tuuri 

korralduslikke küsimusi järgmisel juhatuse koosolekul. 

 

7.3. KUULATI: Raivo Rand tutvustas uut jalgratta ajakirja, mille peatoimetajaks saab endine 

Postimehe ajakirjanik Vahur Kalmre. 

Ajakiri saab EJL-i juhatuselt käivitamiseks toetust 5000 eurot ning seoses sellega on edaspidi 

võimalus antud väljaandes kajastada infot/uudiseid liidu ürituste ja tegemiste kohta. Ajakiri hakkab 

ilmuma 6x aastas, üle kahe kuu.  

 

OTSUSTATI: Juhatus oli uue koostööprojektiga nõus. 

 

ETTEPANEK: Juhatus tegi ettepaneku ajakirja esimeseks kaanelooks pakkuda UCI presidendi 

külaskäiku Eestisse. 

7.4. UCI presidendi visiit Eestisse 

 

KUULATI: 6.-8 mail külastab Eestit UCI president BRIAN COOKSON. 

 

OTSUSTATI: 6. mail lähevad Coocsonile Tallinna Lennujaama vastu Madis Lepajõe ja EJL-i 

president Jaan Toots. 6. mai õhtul kell 20.00 toimub pidulik õhtusöök EJL-i presidendi ja UCI 

presidendi ja Madis Lepajõega Tartus restoranis, mille valitakse hiljem jooksvalt välja. Laupäeval, 7. 

mail veedab UCI president päeva Tartus linnapea ja Madis Lepajõe seltsis, külastades ka samal päeval 

toimuvaid lastesõite. 8. Mail, pühapäeval külastatakse koos EJL-i juhatuse liikmetega 

elamusspordikeskust Spot of Tallinn, peaminiastri Stenbocki residentsi ning kl 13.00 toimub lõuna 

koos juhatuse liikmetega  restoranis Gianni. Juhatus otsustas pühapäevasele lõunasöögile kutsuda ka 

EOK esindaja (president või peasekretär). 

 


