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1. Pp.  Juhatuse  koosoleku nr. 8  otsuste täitmisest. 

Juhatuse koosoleku nr. 8 otsuste täitmisest andis ülevaate Urmas Karlson. 
1. Pp  Liikmelisusest.  Liikmeks soovis astuda MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubi.  
OTSUSTATI: Juhatus otsustas  MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubi vastu võtta EJL liikmeks. 
EJL ja MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubi vastastikused kohustused on täidetud.    

7. Pp.  17 – 24 septembril Bergenis (Norra) toimuva maanteesõidu MM koondise kinnitamine 
Koondise koosseis MM Bergen:  
OTSUSTATI: Juhatus otsustas koondise nimekirja kinnitada. Lahtine oli veel sellel hetkel Rein 

Taaramäe, Karl-Arnold Vendelini ja Liisa Ehrbergi osalemine MM-il. 

 

KOMMENTAAR (R.Rand): Segaduste vältimiseks esitab koondise treener koondise koosseisu 

tiitlivõistlusteks kirjalikult. 

8. Pp  EJL kodulehe arenduse hetkeseisust. 

OTSUSTATI: Juhatus otsustas korraldada kokkusaamise Sportosega 7. septembril kell 11 Peterburi tee 

2f, Tallinn AS Ehitusfirma Rand & Tuulberg. Kohtumisel osalesid Raivo Rand, Siiri Visnapuu, Urmas 

Karlson, Reti Meema, Evelin Idarand, Kerti  Alev (lehe disain wordpressi põhjal, MediKeep), Raimo 

Alavee (tehniline pool ja liidesed, Sportos). 

Kohtumisel lepiti kokku:   



Sportos (Raimo Alaküla) ja ABC kompuuter (Aivo Maripuu) edastavad  liideste dokumentatsiooni 

Kerti Alevile. Kerti kontrollib kas ja kuidas neid saab siduda wordpressi  tarkvaraga, vajadusel leiab 

pädeva programmeerija. Liidesed on edastatud. Selgus, et on vaja kaasata liideste sidumiseks  

wordpressiga täiendavalt programmeerija, kes on tänaseks leitud.  

Programmeerimisega kaasnevad töömahud ja kulud: 

Liidesest info importimine: 6h 
Avalik funktsionaalsus html ja info kuvamine: 10h 
stiilid: 4h 
Töötasuks arvestaks 40€/h kätte. Mis on siis 800 eur/kätte, lisanduvad maksud. 
NB! Tuleb arvestada tulevikus  täiendavate jooksvate kuludega seoses programmeerimisega, kuna 
vastavalt EJL vajaduste kasvule lisandub jooksvalt uusi liideseid, mis vajavad täiendavat 
programmeerimist.   
 

Sportos lubas teha  täiendavalt komplektse hinnapakkumise kogu kodulehe iseseisvaks 
valmistamiseks.  
Pakkumine on:  Hind: 2000 + KM.  Aega võtaks see umbes üks kuu. 
Lisandub infosüsteemi teenuse hind:  
Pakutav teenus koosneb kolmest osast: 

• Litsentside müük - 9% litsentside maksumusest 
• EJL infosüsteemi teenus - 200 EUR/kuus 
• Võistluste korraldamise infosüsteemi teenus - sõltuvalt võistluse suurusest 5% kuni 9% 

registreerimistasus. 
Sportos on kinnitanud valmisolekud liikuda ajaga edasi mõlema variandi puhul, mida liidu poolt 
otsustatakse.  
Seega vaja teha lõplik otsus kas kasutame kodulehe aluseks wordpressi , või ostame kogu teenuse 
Sportoselt. 
 
KOMMENTAAR (S. Visnapuu): Hetkel Kerti Alev ootab Raimo Alaveelt uusi liideste kirjeldusi, et 
kodulehega edasi minna. 
 
9. Pp 2018 aasta maanteesõidu Eesti MV toimumise kuupäevade muutmine (lähtudes UCI 

ettepanekust 28. 06 -01.07 

OTSUSTATI: Juhatus otsustas võistluste kuupäevade muudatuse kinnitada. 
Vastavad muudatused on sisse viidud 2018. aasta võistluskalendri projektis ja sellest on teavitatud 
võistluste korraldajaid. 
 
10. ja 11. Pp punktide teemad on käsitletud eraldi jooksva koosoleku päevakorras. 
 
  
2. Pp.  Eelarve täitmisest. Kassavoog aasta lõpuni.  
Eelarve täitmine on esitatud raamatupidamisest väljavõtte alusel seisuga 31. august 2017.   
Laekumisi perioodil: 326 900€ 
Väljaminekuid perioodil: 338 616€ 
Tulude kulude vahe: -11 716€  
 
Raha arvetel SEB pangas 22715€ 
LHV pangas  2467€ 
Kokku 4738€ 
  
TULUD      .  2017  Täitmine 31.08.17 
1. Riiklik toetus       85 651  76 835 



2. EOK OM ja muude spordiprojektide toetus    95 641  73 644 
3. Kultuurkapitali toetus     65 000  47 000 
4. Hasartmängumaksu nk. toetus    20 000  12 500 
5. Spordikoolituse ja -teabe sihtasutus, Audentese treener 4 095  3 355 
6. Liikmemaksud      6 200  7 640 
7. Võistluste registreerimismaks    16 992  6 442 
8. Litsentside müük      10 000  8 922 
9. Osavõtumaksud kohtunikud     20 000  11 268 
10. Kindlustused      3 500  4 277 
11. Klubide, sportlaste osalemistasu    5 000   
12. Muud finantstulud      14 000  8 466 
13. Reklaamitulud      53 000  60 200 
14. Sihtotstarbelised muud toetused    15 000  6 353 
TULUD KOKKU jooksval aastal     414 079 326 900 
    
KULUD      .  2017  Täitmine 31.08.17 
1. EMV korraldamine      36 600  36 598 
2. RV võistlused Eestis      20 000  10 000 
3. Spordiprojektid      22 000  12 356 
4. Koondised       137 500 144 689 
6. Stipendiumid       19 000   9000 
7. Üldtegevus       176 636 125 973 
8. Turundusprojektid      600   
KULUD KOKKU jooksval aastal     412 336 338 616 
 
Lisa 1. detailne eelarve 
Lisa 2. kasumiaruanne 
 
Kassavoog aasta lõpuni 
TULUD   
EOK    37 660 € 
Hasart MK toetus  5 000 € 
Kultuurkapital   12 000 € 
võistluse reg. tasud  3 500 € 
kohtunike reg. tasud  1 500 € 
Standard, reklaamleping 3 000 € 
   KOKKU 62 660 € 
    
   
KULUD   
Audentes Halduse OÜ  623 € 
Telia Eesti AS   314 € 
Telia Eesti AS   45 € 
Zone Media OÜ   20 € 
AS LHV Pank autoliising  1 869 € 
AS LHV Pank autoliising  820 € 
AS LHV Pank autoliising  820 € 
Raamatupidamisteenus  1 500 € 
Palgakulu   21 411 € 
Lõpuüritus, preemiad  17 000 € 
Stipendiumid   9 000 € 
Koduleht   3 000 € 

Lisa%201%20%202017eelarve_20%2009%20.xls
kasumiaruanne%2031%2008.pdf


2018 ettevalmistus laager 4 000 € 
Balti tuuri toetus  10 000 € 
Muud kulud   3 000 € 
   KOKKU 73 421 € 
    -10 761 € 
 
ETTEPANEK: Arutada millised võiks olla lahendused 
KOMMENTAAR (R. Rand): Juurde tuleks leida 20 000€, et me ei läheks miinusesse.  
OTSUS: Juhatus võttis info teadmiseks ja otsib erinevaid variante lisatoetuse leidmiseks. 
 
3. Pp. Kultuuriministeeriumi ja Kultuurkapitali aasta- ja elutööpreemiate kandidaatide esitamisest. 
2017 aasta novembris ja 2018 aasta jaanuaris eraldatakse mitmesuguseid preemiaid Kultuurkapitali 
ja  Kultuuriministeeriumi poolt. Jalgratturite Liidu liikmeskonnas on kindlasti pühendunud inimesi, 
kes vastaks stipendiumite eraldamiseks kehtestatud nõuetele ja keda võiks tunnustada panuse eest 
Eesti spordiarendusse. Esile võiks tõsta Jüri Kalmuse, kelle panuse üle ei saa keegi kahelda (OM võitja 
Erika Salumäe, juunioride MM pronks Margus Salumets ja hulgaliselt Eesti Meistreid). Kindlasti on ka 
teisi. 
Peaksime läbi arutama ja kokku leppima, keda esitada preemiate saamiseks. 
 
Allpool väljavõte riiklike preemiate eraldamise tingimustest. 
 
Kultuurkapitali preemiad:  
1. Tunnustuspreemia, mis on mõeldud spordi- ja liikumisharrastuse valdkonna inimestele, sh 
sportlastele, treeneritele, kohtunikele ja spordivabatahtlikele pühendumise eest, mis on avaldanud 
olulist mõju oma valdkonna arengule ning innustanud neid edaspidises erialases või vabatahtlikus 
tegevuses. Sihtkapital eraldab ühekordseid tunnustuspreemiaid, suurusega kuni 3000€. 
 
2. Elutööpreemia 
Sihtkapitali elutööpreemiaga tunnustab Kultuurkapitali nõukogu pikaajalist tegevust ja panustamist 
spordivaldkonna arengusse.  
Igal aastal antakse välja üks spordivaldkonna Kultuurkapitali elutööpreemia. 
Preemia suuruse määrab Kultuurkapitali nõukogu. 
Ettepanekud elutööpreemiate määramiseks tuleb esitada kehakultuuri- ja spordi sihtkapitalile. 
Ettepanek elutööpreemia määramiseks tuleb esitada e-posti aadressile sport@kulka.ee või e-
kulka kaudu 20. novembriks. 
 
3. Peapreemia 
Peapreemiaga tunnustab Kultuurkapitali nõukogu pikaajalist tegevust ja panustamist 
spordivaldkonna arengusse. 
Igal aastal antakse spordivaldkonnas välja üks Kultuurkapitali peapreemia. 
Peapreemia suuruse määrab Kultuurkapitali nõukogu. 
Ettepanek peapreemia määramiseks tuleb esitada e-posti aadressile sport@kulka.eevõi e-
kulka kaudu 20. novembriks. 
 
4. Aastapreemiad 
Aastapreemiaga tunnustatakse isiku silmapaistvat ja edukat tegevust ning panustamist 
spordivaldkonna arengusse. 
Aastapreemia suurus on maksimaalselt 5500 eurot. 
Ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile e-posti aadressile sport@kulka.ee või e-kulkakaudu 20. 
novembriks. 
Aastapreemiad määrab sihtkapital ettepanekute alusel või omal algatusel. 
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Kultuuriministeeriumi spordipreemiad 
Eesti Vabariigi spordipreemiaid määratakse väljapaistvate sportlike saavutuste eest ja antakse üle 
Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise raames. 

Igal aastal antakse välja kaks elutööpreemiat ning kuus aastapreemiat. Elutööpreemia suurus on 
alates 2012. aastast 40 000 eurot ning aastapreemia suurus 9600 eurot. 
Preemia elutöö eest määratakse isikule, kelle aastatepikkune panus Eesti sporti on pälvinud 
avalikkuse kõrge hinnangu ja kelle kogu elutöö on olnud eeskujuks noorele põlvkonnale. 

Aastapreemia määramisel arvestatakse sportlikke tulemusi, edukat treeneritööd, tulemuslikkust 
sporditöö korraldamisel, panust spordi propageerimisse, spordipedagoogikasse või sporditeadusse, 
mis on saavutatud või avalikustatud eelmise kalendriaasta jooksul. 

Ettepanekuid preemia määramiseks võivad esitada ministeeriumid, maavalitsused, kohalikud 
omavalitsused, spordiorganisatsioonid ning teised juriidilised isikud ja asutused, kelle põhikirjas või 
põhimääruses on sätestatud spordialane tegevus. 
Avalduste esitamise tähtaeg on igal aastal 10. jaanuar. 
 
Lisa 3. Täpsem info KULKA ja Kultuuriministeeriumi preemiate eraldamise tingimustest. 
 
ETTEPANEK: otsustada keda võiks esitada kandidaadiks preemia saamiseks. 
KOMMENTAAR (U. Karlson): Kandidaadiks võiks esitada Jüri Kalmuse. Alustada võiks Kultuurkapitali 
nõukogu väljaantava elutööpreemia taotlusega, mis tuleb esitada 20. novembriks. Kui see variant ei 
õnnestu, siis järgmine käik võiks olla Kultuuriministeeriumi elutööpreemia taotlemine, esitamine 10. 
jaanuariks. 
KOMMENTAAR (R. Rand): Mõelda võib ka pensionitoetuse taotlemise peale, nagu on Ants Väravasel. 
OTSUS: Juhatus otsustas taotleda elutööpreemiat Jüri Kalmusele. Esialgu Kultuurikapitali nõukogu 
väljaantavat elutööpreemiat, selle ebaõnnestumisel Kultuuriministeeriumi elutööpreemiat. 
  
4. Pp. Eesti MV korralduse lepingute lisad. 
Eelmisel koosolekul otsustati, et Eesti MV korralduse lepingu lisa tuleb valmis teha septembri kuu 
jooksul.  Dokumendi alus on valmis, võistluste korraldajate kogu peaks materjalid üle vaatama ja 
omapoolsed täiendused sisse viima.  
Võistluste korraldajate poolt olid valmis dokumendi valmimisele kaasa aitama  Eesti MV ja 
rahvusvaheliste võistluste korraldamise kogemustega  Allar Tõnissaar ja Kristen Kivistik. Indrek Kelk ja 
Riho Räim edastasid oma ettepanekud telefoni ja maili teel.  
Lepiti kokku, et EMV korralduslepingule luuakse 3 erinevat lisa vastavalt erinevate alade Eesti MV 
korralduse iseärasustele. Lisa 1 Maanteesõit (võistlus toimub avalikel teedel); Lisa 2 MTB, CX (võistlus 
viiakse läbi looduslikel kinnistel ringidel); Lisa 3 BMX, Trekk (võistlus viiakse läbi spetsiaalsetes 
spordikeskustes olevatel radadel suletud territooriumil). 
Lisade põhjad valmistati ette EJL sekretariaadi poolt. 21. septembril toimunud kohtumisel vaadati 
veekord dokumendid läbi ja täiendati. Täiendati nõuded võistluslinnakule, stardi /finiši alale, 
turvalisusele. Võistlusreegleid eraldi välja ei toodud, kuna võistlused peavad vastama UCI ja EJL  
reeglistikule, mis on eraldi dokumentides olemas. 
Dokumendid on üle vaadanud ka kohtunike kogu, redigeeriti teksti  ja lisati omapoolseid täiendusi. 
Lisad manuses Lisa 4. EMV 1 (Maantee), Lisa 5. EMV 2 ( MTB,CX), Lisa 6. EMV 3 (Trekk, BMX) 
 
KÜSIMUS (J. Kirsipuu): Kas maantee EMV lisas olevast ringipikkusest tuleb jäigalt kinni pidada? 
Atraktiivsed ringid võivad jääda selle tõttu kasutamata. 
VASTUS (R. Solnask): Kohtunike koguga kooskõlastades võib ringipikkus olla ka lühem. 
KOMMENTAAR (R. Rand): Leping koos lepingu lisaga sõlmitakse iga korraldajaga eraldi, alati saab 
teha lisas muudatusi ja erandeid vastavalt võimalustele. 



KÜSIMUS (R. Mandri): Meenutades võistluste korraldajate seisukohta, kas lepingu lisa on nõutav või 
abistav dokument? 
VASTUS (R. Rand): Teatud osas muidugi nõutav, aga ka abistav. 
KOMMENTAAR (S. Lipp): Lepingu lisa pöörab tähelepanu tähtsatele punktidele võistluste 
korraldamises. 
KOMMENTAAR (U. Karlson): Leping sõlmitakse nende alade korraldajatega, keda EJL toetab 
rahaliselt. 
ETTEPANEK: Kinnitada EMV lepingu lisad. 
OTSUS: Juhatus otsustas kinnitada EMV lepingu lisad. 
 
 
5. Pp.  Kokkuvõte UCI kongressist 21.09.2017. 
Kokkuvõtte UCI kongressist, presidendi valimisest edastas koosoleku käigus Raivo Rand. 
UCI kongress toimus möödunud neljapäeval (21.09.2017), mille käigus valiti ka uus UCI president. 
Valimised võitis David Lappartient 37 häälega, Brian Cookson sai 8 häält.  
KÜSIMUS (S. Lipp): Millega üldsus Brian Cooksoni juhtimises rahul ei olnud? 
VASTUS (R. Rand): Brian Cookson ei olnud nii koostööaldis, kui on David Lappartient. Ka oma kõnes 
UCI kongressil rõhus oma isikule ja positsioonile, „mina olen teinud“ oli põhiline mõte tema kõnes. 
Cooksonilt enam uusi värskeid ideid ei tulnud. David Lappartient see-eest rääkis, mida peaks tegema 
tulevikus ja kuidas edasi minema. 
Lappartienti esimene tegu presidendina oli väga õige, tiitlivõistlustelt võttis ära meeskonnasõidud. 
Kurb oli see, et Madis Lepajõe UCI juhatusse ei pääsenud. Lappartient lubas ka, et igaljuhul rakendab 
Madis Lepajõed erinevates komisjonides. Kokkuvõttes meie suhted uue UCI presidendiga on väga 
head. 
ETTEPANEK: Võtta teadmiseks. 
OTSUS: Juhatus võttis info teadmiseks. 
 
6. Pp. Kokkuvõte maantee koondise esinemisest MM-l Bergenis 22 – 24 september. 
Kokkuvõtte koondise esinemisest andsid koosoleku käigus Jaan Kirsipuu ja Rene Mandri. 
Rene Mandri andis ülevaate U23 poiste tegemistest. Treeningpäeval oli juba aru saada, et rada oli 
tunduvalt raskem kui aru oli saada rajaprofiilil. Rada oli tehniline, lainetas. Meil kahjuks ei ole sellise 
tasemega U23 sportlasi, kes sellisel üles-alla rajal hakkama saavad. Tasemest jäi puudu. 
Juunioride ja eliidist tegi kokkuvõtte Jaan Kirsipuu. Juunioride sõidu esimesel ringil toimus kukkumine 
ja meie poisid jäid kahjuks sinna taha kinni. Ei olnud ka nendel MM-i taset, lisaks oli ebaõnne. Eliit 
pidi võtma tõusu 12 korda, kohe alguses oli selge, et lootust pole, samuti sõit oli meie poiste jaoks 
liiga pikk. Räim sõitis sõidu lõpuni, mis on tema tulevikuks kasulik. Sama on juunioridega võistlus tuli 
neile kasuks. 
KOMMENTAAR (R. Rand): Rada oli tõesti keeruline, tõusumeetreid võis olla üle 300m. Üles-alla kohti 
oli palju. 
ETTEPANEK: Võtta teadmiseks. 
OTSUS: Juhatus võttis info teadmiseks. 
 
7. Pp. 2018 aasta võistluskalendri registreerimisest. 
Vastavalt EJL reglemendile lõpeb avalduste esitamine EJL võistluskalendrisse  15. oktoobril. 
Eesti Meistrivõistlused ja Eestis läbiviidavad UCI kategooria võistluste registreerimise tähtaeg oli 1. 
juuni. Peale 15. oktoobrit edastatakse avalduse esitanud korraldajatele registreerimistasude arved, 
mis peavad olema tasutud 30. novembriks. Kui nimetatud kuupäevaks ei ole arve tasutud, siis taotlus 
tühistatakse. Vahepealsel perioodil on võimalik korraldajatel muuta toimumise aegu, et oleks vähem 
sarnaste alade võistluste kattumisi.   
Sekretariaadi poolt saadeti liikmetele info võistluste registreerimise meeldetuletusega 4. septembril.  
Hetkel on kalendri projektis registreeritud  51 võistlust, millest: Eesti MV (UCI CN) – 7; UCI – 2; 1 kat – 
2; 2 kat 19; 3 kat - 21 võistlust. 



 
Kalendriprojekt on lisatud manusesse Lisa 7. 2018 võistluskalender –projekt. 
 
ETTEPANEK: Võtta teadmiseks. 
OTSUS: Juhatus võttis info teadmiseks. 
 
8. Pp. Hooaja lõpuürituse korraldusest. 
Piduliku lõpuürituse korralduse teemal toimus nõupidamine 7. septembril, kus osalesid Raivo Rand, 
Marju Puusepp (Mariva Grupp OÜ, ürituste korraldamine), Reti  Meema ja Urmas Karlson. 
Lepiti kokku vajalikud tegevused: 
Esimene kutse läheb välja 8. oktoobril, korduskutse 2 nädalat hiljem; 
Õhtut juhib Contra (Margus Konnula), kokkuleppe sõlmis Marju Puusepp;  
Esinema kutsutakse Tanel Padar. Esinemise kellaaeg veel lahtine, kokkuleppe sõlmis Siiri Visnapuu; 
Pildid/videod ekraanile valmistab Kristen Kivistik (Rockstick Production), kokkuleppe sõlmis Urmas 
Karlson; 
Fotograaf üritusel Viktor Burkinski, kokkuleppe sõlmis Urmas Karlson; 
 
EJL hooaja lõpupidu esmane plaan 
 
Aeg:    8. november 2017 a.  
Koht:    Hotel Euroopa (Lääne-Euroopa saal) 
Osalejaid:   130 in 
 
AJAKAVA 
13.30  Saal valmis ettevalmistusteks –mis kellast saal broneeritud on? 
16:40  Saabumised 
Logodega sein II korrusele fuajeesse. 
Saabujatest pilt seina taustal-fotograaf.  
Tervitusjook käelt pakkumisega peale pildistamist, edasi suundutakse saali, leitakse istekoht. 
(2 x V.I.P. laud lava ees, lauale nimesildid?) 
Ekraanil pildid, taustamuusika DJ  
17:15  Tervitussõnad publikule Contralt 
17.20  Eesti Jalgratturite Liidu presidendi sõnavõtt 
 Koostööpartnerite tänamine, sõnavõtud (eelnevalt kindlaks teha kes sõna võtab) 
 Nimekiri Urmaselt, kellele meened kohapeal üle antakse 
 Koostööpartnerite nimed ekraanil jooksmas. 
17.45  Söömine – külm (serveeritud eelnevalt laudades) 
Taustamuusika – DJ 
18.15  Autasustamine (Contra eestvedamisel) 
Pidulik autasulaud lava kõrval  (hotelli poolt) 
*Pidulik signaal parimatele - DJ 
Autasustatakse 
Sportlased: 
...Videod nominentiga ekraanile 
***Lõpetuseks Contra 5 min? 
18.40  Aeg söömiseks – soe buffet fuajees 
Taustamuusika – DJ 
Ekraanil pildid hooajast  
19.20  Autasustamine II 
*** ca 19.35 II osa finaaliks videolõik Tanel Padari Tour de France´i rahvasõidul osalemisest (kui on 
piltmaterjali olemas). 
Tanel Padar (3 lugu) 



19.45  Contra luule 7 min, võtab õhtu kokku 
19.55  Desserdi buffet fuajees 
19.55 – 21.30 Taustamuusika  - DJ  
21.30  ...sündmus läbi  
 
Marju Puusepp 5143078 
Tehniline teostus 
 
ETTEPANEK: Vajadusel täiendada ja võtta teadmiseks. 
KOMMENTAAR (R. Rand): Toetajatele meeneks uurib Siiri Visnapuu saunalinade kohta EJL cyling 
logodega. 
OTSUS: Juhatus võttis info teadmiseks. 
 
9. Pp. Sponsorleping Husqvarnaga 
Täpsema informatsiooni andis koosoleku käigus Sulev Lipp. 
Husqvarna on Olümpiakrossi karikasarja sponsor. Plaan on teha 3 hooaega kestev leping, 10 000€ 
hooaja kohta. Toetus käiks läbi rattaliidu, rattaliit maksab toetuse välja nii nagu kokkulepitud. Nüüd 
jääb veel lepingule allakirjutamine. Lepingu võiks alla kirjutada hiljemalt enne 2018. aasta märtsikuud 
ehk enne uue hooaja algust. 
 
ETTEPANEK: Võtta teadmiseks 
OTSUS: Juhatus võttis info teadmiseks. 
 
10. Pp. Juhatuse koosolekute läbiviimise kuupäevade kinnitamine. 
Arutada läbi järgmiste juhatuse koosolekute võimalikud kuupäevad.  
 
Raivo Randi ettepanek kuupäevade osas on: 
2017.a. 
27. september 
25. oktoober 
29. november 
13. detsember 
2018.a. 
17. jaanuar 
14. veebruar 
14. märts 
11. aprill 
16. mai 
29. juuni (Saaremaa EMV) 
 
ETTEPANEK: arutada läbi ja kinnitada. 
OTSUS: Juhatus muutis 2018 aprilli koosoleku kuupäeva 18. aprillile. Juhatus kinnitas koosoleku 
kuupäevad. 
 
11. Pp. Muud küsimused. 
11.1 Eesti Olümpiakomitee kutsub liituma hea juhtimise tavaga spordiorganisatsioonis. 
Eesti Olümpiakomitee täiskogu kinnitas 17. mail 2017 Hea juhtimise tava spordiorganisatsioonis. 
Hea juhtimise tava (HTJ) on soovituslik töökorralduse ja käitumise reeglistik spordiorganisatsiooni-
dele, et seda täites tegutseda ausalt, läbipaistvalt ja suutlikult oma liikmete huvides ning olla 
usaldusväärne partner avalikule sektorile. 
  



HTJ koosneb kuuest osast, kus võetakse kontsentreeritult kokku spordiorganisatsiooni hea juhtimise 
tunnused: 
1.    Spordiorganisatsiooni visioon, missioon ja strateegiline arengukava 

2.     Juriidilise isiku staatus, spordiorganisatsioon ja tema liikmeskond 
3.     Spordiorganisatsiooni reeglid, struktuur ja juhtimine 
4.     Juhtisikute pädevus, ausus ja eetiline käitumine 
5.     Aruandekohustus, läbipaistvus ja järelevalve 
6.     Liikmesklubide, sportlaste ja harrastajate tegevustesse kaasamine 

  
Hea juhtimise soovituste tundmine ja tunnustamine organisatsiooni tasandil on oluliseks eelduseks, 
et analüüsida, kuidas oma liidu või klubi juhtimine vastab soovitustele, seejärel seada soovitused 
omale eesmärgiks ja asuda neid järgima.   
Hea juhtimise tava spordiorganisatsioonidele on 
avaldatud  https://www.spordiregister.ee/hea_juhtimise_tava/ 
Seetõttu kutsume kõiki spordiliite, spordiklubisid ja spordiühendusi nõustuma nende soovitustega, 
tunnustama hea juhtimise põhimõtteid ja kohustuma neid järgima! 
  
Liitudes hea juhtimise tavaga spordiorganisatsioonidele kinnitab organisatsioon, et peab HJT-s 
toodud põhimõtteid ja nõudeid õigeks ja kohustub neid täitma. 
Otsuse HJT-ga liitumiseks saab teha organisatsiooni juhatus või üldkoosolek. 
See otsus ei pea jääma ainult oma teada, riigi keskvõim ja kohalik omavalitsus, partnerid ja 
harrastajad soovivad ka olla kindlad, et olete usaldusväärne organisatsioon!  
Portaalis www.sport.ee saab organisatsiooni juhatuse liige või juhatuse liikme poolt volitatud isik 
registreerida liitumise HJT-ga. 
 
Kuidas siis pärast HJT heaks kiitmist tegutseda? 
1.  Võimalus ? HJT heaks kiitmise registreerib juhatuse liige: 
-       Juhatuse liige siseneb www.sport.ee kataloogis "Hea juhtimise tava spordiorganisatsioonis" - 
liitumine ja informatsioon ja klikib rohelist nuppu Liitun ja järgin 
Juhatuse liige läbib autentimise ID kaardi või mobiil-ID-ga 
Avaneb teade: Olete alljärgnevate spordiorganisatsioonide esindusõiguslik isik. 
"Hea juhtimise tava spordiorganisatsioonis" järgimiseks vajutage nupule "Liitu" ja allkirjastage! 
Kui organisatsioon on juba hea juhtimise tavaga liitunud, siis näete märget, kes ja millal on 
allkirjastamise teostanud. 
  
2.  Võimalus ? HTJ heaks kiitmise registreerib volitatud isik: 
-       Volitatu siseneb www.sport.ee "Hea juhtimise tava spordiorganisatsioonis" - liitumine ja 
informatsioon  klikib rohelist nuppu Liitun ja järgin 
Volitatu läbib autentimise ID kaardi või mobiil-ID-ga 
Avaneb teade: Olete alljärgnevate spordiorganisatsioonide esindusõiguslik isik. 
NB! selle alumises paremas nurgas on kastikene Liitu volituse alusel   kliki sellel kastil. 
Avaneb teade Lisa volitus. Lae üles skaneeritud ja salvestatud volitus. 
Täida nõutud kohad: organisatsiooni registrikood, enda e-posti aadress. Seejärel SALVESTA 
Organisatsioonide nimekirja tekib uus rida vastavalt sisestatud volituse andmetele. 
"Hea juhtimise tava spordiorganisatsioonis" järgimiseks vajutage nupule "Liitu" ja allkirjastage! 
Volituse õigsust ja vastavust kontrollib administraatori õigustes isik ja seejärel esitus registreeritakse. 
 
ETTEPANEK: Liituda hea juhtimise tava spordiorganisatsioonis. 
OTSUS: Juhatus otsustas liituda hea juhtimise tavaga spordiorganisatsioonis. HJT heaks kiitmise 
registreerib Raivo Rand. 
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