
 

EESTI JALGRATTURITE LIIT 
 

 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.8 

 

Koosolek toimus 22. november 2005. a. Tallinnas, AS Silberauto ruumes, asukoht Järvevana 

tee 11, 10314 Tallinn, algusega kell 17.10 ja lõpuga 19.00. 

 

OSALEJAD:   EJL president   Mati Jostov 

   EJL asepresident  Enn Veskimägi 

   juhatuse liikmed  Raivo Rand 

Jaan Toots 

Evald Pärni 

   EJL aupresident  Oleg Sapoznin 

   EJL peasekretär  Urmas Karlson 

   spordiprojektide juht  Toivo Suvi 

PUUDUSID:      Siim Kallas 

       Madis Lepajõe 

       Hardy Rasmann 

       Väino Kaldoja 

 

Koosoleku juhatajad: Mati Jostov. 

Koosoleku protokollija: Annika parv. 

 

PÄEVAKORD: 

1. Ülevaade koondiste tegevusest ja võistlustulemustest (T.Suvi). 

2. Üldtegevuse ülevaade, 2005 aasta eelarve täitumisest (U.Karlson). 

3. 2006. aasta eelarveprojekt (U.Karlson). 

4. Projekt Peking 2008. 

5. EJL palgaliste töötajate koosseis ja struktuur. 

6. Võistlushooaja lõpetamine ja parimate autasustamine (U.Karlson). 

7. Muud ettepanekud ja küsimused. 

 

1. Ülevaade koondiste tegevusest ja võistlustulemustest 

KUULATI: 

Hr. Toivo Suvi andis ülevaate 2005. aasta koondise tegevusest ja võistlustulemustest. 

ARVAMUSED: 

Juuniorid on esindanud Eestit väga hästi, mida tõendavad kohad UCI reitingus: Tanel Kangert 

5, Rein Taaramäe 11, Gert Jõeäär 42 ning riikide arvestuses 5. Rahule jäädi ka U-23 

esinemistega.Eliit klassi ratturite tulemustest oodati enamat. 

 

2. Üldtegevuse ülevaade, 2005 aasta eelarve täitumisest. 

KUULATI: 

Hr. Urmas Karlsoni tutvustas EJL üldtegevust, 2005 aasta eelarve täitumisest (U.Karlson). 

ARVAMUSED: 
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Hr. Raivo Rand – kohtunike stipendiumiteks laekunud vahendid ei tohiks olla väiksemad 

reaalsetest väljamaksetest. See alalõik EJL eelarves ei tohiks toota kahjumit. 

Hr. Mati Jostov - positiivse poole pealt tuleks kindlasti esile tuua asjaolu, et EJL pole 

kahjumis. 

OTSUSTATI: 

Otsustati läbivaadata ja täiendada võistlusreglemendi osa, mis on seotud võistluste 

korraldamisega ja nende kalendrisse registreerimise tingimustega. 

 

3. 2006. aasta eelarveprojekt. 

KUULATI: 

Hr. U.Karlson - tutvustas 2006.a. EJL eelarvet. Urams Karlson tunnistas, et hetkel puuduvad 

täpsed lepingud Kultuuriministeeriumi ja EOK´st laekuvate rahaliste toetuste osas, seega võib 

tulla muudatusi. 

KÜSIMUS: 

Hr. Mati Jostov - miks on üldkulu järgmise aasta eelarves umbes 200 000 võrra suurenenud. 

VASTUS: 

Hr Urmas Karlson – ck 100 000 on tõstetud palgafondi, mida ei ole tõstetud viimase kolme 

aasta jooksul. Samuti koolitusprojektid 60 000, milliseid kulutusi varasematel aastatel pole 

olnud ja on ka tõusnud transpordi planeeritav kulu ck 20 000 võrra. 

ARVAMUS: 

Jäädi rahule 2006. aasta eelarve projektiga. 

 

4. Projekt Peking 2008. 

KUULATI: 

Hr Urmas Karlson tutvustas Edgari Treieri Pekingi OM projekti naistekoondisele 

maanteesõidus 2006. aastal. 

ARVAMUSED: 

Hr. Evald Pärni – naiste tulemused maanteel kehvad, rõhk tuleks asetada hoopis 

maastikusõidule. 

Hr. Raivo Rand – tähtis on juhatuse seisukoht erinevate alade Olümpiaks valmistumise 

toetamise osas. Kiita heaks ja toetada või mitte. 

Hr. Oleg Sapoznin - kuna naistekoondise projekti summa on väike, siis võiks ikka toetada. 

Hr. Urmas Karlson – eelarves on Olümpia ettevalmistumisega seotud kulutusi arvestatud 270 

000 krooni ulatuses, siis peaks selle jagama erinevate alade ettevalmistus projektide peale. 

OTSUSTATI: 

Hr. Mati Jostov – treenerite nõukogus tuleks kõik laekunud projekti ülevaadata, läbiarutada ja 

esitada koos kandidaatide nimekirjadega juhatusele. 

 

5. EJL palgaliste töötajate koosseis ja struktuur. 

KUULATI: 

Hr. Urmas Karlson tegi ettepaneku koolitusprojektide elluviimiseks leida projektijuht ja 

sõlmida vastav leping. Kandidaat selleks on olemas. Palgata turundusjuht, kelle valdkonda 

jääks täiendavate rahalistevahendite leidmine. 

ETTEPANEKUD: 

Hr. Enn Veskimägi – kinnitame ära! 

Hr. Mati Jostov – korraldame konkursi. Tingimused ei tohiks olla väga ranged. 

OTSUSTATI: 
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Otsustati sõlmida leping koolitusejuhi kandidaadiga ja korraldada konkurss turundusjuhi 

leidmiseks. 

 

6. Võistlushooaja lõpetamine ja parimate autasustamine. 

ETTEPANEKUD: 

Hr. Urmas Karlson – EJL´ile on tehtud ettepanek korraldada hooaja lõpetamine Pärnus 

Hotellis Strand. 

ARVAMUSED: 

Hr. Raivo Rand –Lõpetamine võiks toimuda siiski Tallinnas – inimesi, enne 15. detsembrit. 

Hr. Urmas Karlson – Karikatele võiks lisaks olla veel värskelt valminud raamat Aus Laurist. 

OTSUSTATi 

Otsustati, et Urmas Karlson lepib kokku koha Tallinnas ja kaks kuni kolm kuupäeva ning 

teatab sellest juhatusele e-maili teel, et teha lõpplik otsus. 

 

7. Muud ettepanekud ja küsimused. 

Hr. Urmas Karlson tegi ettepaneku autopargi täiendamise osas. Maksimum vajadus oleks 

koondise käsutusse üks väikebuss ja sõiduauto, liidu käsutusse teine sõiduauto. 

OTSUSTATI: 

Otsustati, liit paneb kirja maksimum ja miinimum vajadused ning tehnilised tingimused, 

millele autod peavad vastama.ja saadab selle juhatusele edasiseks aruteluks. 

Hr. Paivo Rand – majandusaasta on läbi. Kuidas selle kokkupanekuga on? Võiks teha 

üldkoosoleku. 

Hr. Urmas Karlson – Tulud ja kulud on koos, jääb vaid vormistada, mis ei võta kaua aega.. 

Hr. Mati Jostov – Koosolek võiks toimuda jaanuari lõpus või veebruari alguses. 

 

 

 

 

 

________________________    ________________________ 

Mati Jostov       Annika Parv 

Koosoleku juhataja       Protokollija 

 


