
EESTI JALGRATTURITE LIIT 
 
 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 3 
 
 

Koosolek toimus 07. aprillil 2009. a. Rotermann Group ruumides, Rotermanni 8, Tallinn, 
algusega kell 16.00 ja lõppes 17.15. 
 
OSALEJAD:  juhatuse liikmed: 

president    Jaan Toots 
asepresident    Enn Veskimägi 
asepresident    Madis Lepajõe 

Väino Kaldoja 
     Raivo Rand 

Evald Pärni 
EJL peasekretär   Urmas Karlson 

   Kohtunike kogu juhatuse esimees Rein Solnask 
   Klubi Dünamo esindaja  Kalle Ribelus 
PUUDUSID:  aupresident    Oleg Sapožnin 

     Jaan Kirsipuu 
 
Koosoleku juhataja: Jaan Toots 
Koosoleku protokollija: Annika Parv 
 
PÄEVAKORD: 
 
1. Avaldus EJL liikmeks astumiseks. 

2. Eelarve muudatusest. 

3. Stipendiumite väljamaksmise korrast. 

 Kohtunike stipendiumid 2009. aastal. 

4. Riho Räime ettepanek läbi vaadata kriteeriumisõidu EMV korraldamise tingimused. 

5. Delegaadi nimetamine 30. aprillil toimuvale EOK täiskogu koosolekule ja ettepanekud 

 EOK põhikirja muudatustest. 

6. Muud küsimused: 

 UEC juhatuse 18. aprilli koosoleku päevakorras olevatest küsimustest – Madis Lepajõe; 

 EJL arengukava täiendamisest. 



Jaan Toots tegi ettepaneku alustada koosolekut teise päevakorrapunktiga, kuna esimese 
päevakorrapunktiga seotud osapoole, Klubi Dünamo esindaja teatas, et hilineb seoses muude 
kohustustega. 

Päevakord kinnitati ühehäälsest muudetud kujul. 

2. Eelarve muudatus. 

KUULATI:  
U. Karlson tutvustas EOK ja EJL´i vahel sõlmitud spordiala arengu tagamise ja koostöö lepingule 
sõlmitud täienduslepingut. EOK sõlmis täienduslepingud kõigi OM suvealade alaliitudega. Selle 
põhjuseks on EOK tulude vähenemine seoses hasartmängumaksu alalaekumisega. Lisaleping 
tähendab sportlaste ettevalmistustoetuse vähendamist 180 000 krooni võrra, 600 000 kroonilt 
420 000 kroonile. U. Karlsoni tegi ettepaneku vähendada jooksvale aastale planeeritud reservi 
80 000 krooni võrra (eelarvesse jääks 160 000 krooni) ja 2010. aasta eelarve tarbeks reservi 
pandud vahendeid 100 000 krooni võrra (eelarvesse jääks 700 000 krooni). Kogu eelarve maht 
2009. aastal jääb 5 882 000 krooni. 
Toimus arutelu, mille käigus leiti, et U. Karlsoni ettepanekud on aktsepteeritavad. Lepiti kokku, 
et kui tuleb vajadus täiendava eelarvekärpe järele, siis vaadatakse üle kõik tegevusega seotud 
kulud ja otsustatakse, mida veel vähendada, aga reservid jäetakse puutumata. 

OTSUSTATI: 
Kinnitada EJL eelarve parandusettepanekutega: vähendada jooksvale aastale planeeritud reservi 
80 000 krooni võrra (eelarvesse jääks 160 000 krooni) ja 2010. aasta eelarve tarbeks reservi 
pandud vahendeid 100 000 krooni võrra (eelarvesse jääks 700 000 krooni). Kogu eelarve maht 
2009. aaastal jääb 5 882 000 krooni. 

3. Stipendiumide väljamaksmise korrast. 

KUULATI: 
U. Karlson tutvustas eelmisel juhatuse koosolekul väljakuulutatud kohtunike 
enesetäiendusstipendiumi konkursile laekunud avaldusi. 

Vaadati läbi laekunud avaldused, toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 
Eraldada 190 000 krooni suurune stipendium enesetäiendamiseks Rein Solnask`ile. Stipendium 
maksta välja kolm korda 2009. aasta jooksul järgmise graafiku alusel: 29. mai 45 000 krooni, 28. 
august 43 000 krooni ja 30. oktoober 43 000 krooni. 

4. Riho Räim´e ettepanek vaadata läbi kriteeriumisõidu EMV korraldamise 
tingimused. 

KUULATI: 
U. Karlson tutvustas Riho Räime arvamust kriteeriumisõidus EMV korraldusega kaasnevate 
ohtude osas. On ohud, et mõned neljast etapist koosneva EMV korraldajatest on otsustanud 
loobuda rahapuudusel fotofiniši kasutamisest, seega võistlus ei täida vastava kategooria 
tingimusi. Probleemi ilmnemise korral lasub suur vastutus osavõistluste peakohtunikel, kes 
peavad võtma vastu otsuse. See võib halvemal juhul tähendada kategooria alandamist, mistõttu 
Eesti erinevatesse reitingusse punkte ei anta. 

Toimus arutelu, mille käigus juhatus leidis, et tuleks olla paindlikum ja arvestada olukorda, mil 
riigis tehakse eelarvekärpeid. Juhatus oli seisukohal, et fotofiniši puudumine ei tohiks olla 



võistluste ärajätmise aluseks. 

OTSUSTATI: 
Probleemide ilmnemisel, mis ei tohiks esineda vastava kategooria võistlusel, on peakohtunikul 
õigus teha EJL sekretariaadile ettepanek jätta  arvestamata vastava võistluse tulemused EJL 
reitingute koostamisel. Sisuliselt tähendab see kategooria alandamist. 

1. Avaldus EJL liikmeks astumiseks. 

KUULATI: 
J. Toots tutvustas Jaan Krela poolt esitatud Spordi ja Vabaaja klubi Dünamo avaldust astuda EJL 
liikmeks. Klubi esindaja on kohal klubi liige Kalle Ribelus. 

KUULATI: 
Kalle Ribelus, Spordi ja Vabaaja klubi Dünamo esindaja, tutvustas klubi ja klubi loomise ideid, 
millest olulisem oli koondada enda alla kunagise Tartu Dünamo liikmed. Hetkel on klubis 23 
liiget. Klubi liikmete arv ei saa olema suur. Klubi eesmärk on toetada nõu ja jõuga Tartu 
noorsportlasi ja võimaldada neil osaleda trekisõidu võistlustel Tallinnas. 

Toimus arutelu, mille tulemusena leiti, et MTÜ Spordi ja Vabaaja klubi Dünamo on igati sobilik 
EJLi liikmete hulka kuuluma. 

OTSUSTATI: 
Võtta vastu Eesti Jalgratturite Liidu liikmeks MTÜ Spordi ja Vabaaja klubi Dünamo. 

KUULATI: 
U. Karlson andis ülevaate liikmetest, kes on lõpetanud oma tegevuse ega ole tasunud 
liikmemaksu. 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 
Võttes aluseks 03.03.2009 toimunud üldkoosoleku otsused, otsustati EJL liikmete nimekirjast 
kustutada klubi JanPat OÜ ja Mäe Ratturite klubi. 

5. Delegaadi nimetamine 30. aprillil toimuvale EOK täiskogu koosolekule ja 
ettepanekud EOK põhikirja muudatuste kohta. 

KUULATI: 
U. Karlson informeeris, et EOK täiskogule peab iga liige esitama delegaadi hiljemalt 24. 
aprilliks. 
Jüri Tamm on saatnud laiali ettepanekud EOK põhikirja muudatuste osas, mida M. Lepajõe 
soovil tuleks arutada. 30. aprillil EOK täiskogu koosolekul toimub hääletamine põhikirja 
muutmise vajadus üle. Meie peaksime arutama ja otsustama, kas on vajadus hääletada põhikirja 
muudatuste poolt. 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 
1. Nimetada EOK täiskogu koosolekule EJL´i poolt delegaadiks U. Karlson. 
2. EJL´i juhatus on selle poolt, et EOK põhikirja mitte muuta. 



6. Muud küsimused. 

KUULATI: 
Madis Lepajõe andis ülevaate 18. aprillil toimuva UEC juhatuse koosoleku päevakorras olevatest 
küsimustest. Üheks teemaks on võimalik maanteesõidu Euroopa Meistrivõistluste korraldamine 
ka eliitvõistlusklassile. UCI ei poolda seda, kuid UEC peab vajalikuks medalite andmist ka 
eliitklassile. Teise teemana on UEC´i komisjonidesse liikmete nimetamine. 

Toimus arutelu. 

KUULATI: 
U. Karlson tegi ettepaneku saata EJL arengukava ülevaatamiseks ja täienduste tegemiseks 
alakomisjonidele. 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 
Saata laiali EJL´i arengukava alaliidu alakomisjonidele. Arengukava täiendusi ja 
parandusettepanekuid saab esitada 1. oktoobrini 2009. 

OTSUSTATI: 
Järgmine EJL juhatuse koosolek toimub 15. juunil 2009, Rotermann Group ruumides, 
Rotermanni 8, Tallinn, algusega kell 16.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________     ________________________ 
Jaan Toots        Annika Parv 
koosoleku juhataja       koosoleku protokollija 


