
EESTI JALGRATTURITE LIIT 
 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 25 
 

Koosolek toimus 23. mail 2012. a. Silberauto AS ruumides, Järvevana tee 11, Tallinn, algusega 
kell 17.00 ja lõppes 18.00. 

OSALEJAD:  juhatuse liikmed: 
   president     Jaan Toots 
   asepresident     Madis Lepajõe 
  asepresident     Enn Veskimägi 
        Raivo Rand 
        Väino Kaldoja 
        Jaan Kirsipuu 

      Evald Pärni 
   EJL peasekretär    Urmas Karlson 

Koosoleku juhataja: Jaan Toots 
Koosoleku protokollija: Annika Parv 

Päevakord 

1. Ülevaade eelarve täitmisest 

2. Koondise liikmete võistlusvarustuse vargus Tšehhis toimunud juunioride Rahutuuril 

3. Audentese treeneri konkursi tulemused 

4. Vahekokkuvõte litsentsinõude põhimõtete väljatöötamise komisjoni tööst 

5. Madis Lepajõe võimalused tulevikus töötada komissarina või UCI ja UEC 

juhtimisstruktuurides 

6. Kohtunike ja sportlase stipendiumi konkurss 

7. MTÜ Jalgrattaklubi Ratas avaldus EJL liikmeskonnast väljaastumise sooviga 

8. Maanteeameti ettepanek muuta jalgratturitele helkurvestide kandmine kohustuslikuks 

9. Muud jooksvalt tekkinud küsimused 



1. pp.  Ülevaade eelarve täitmisest 

KUULATI: 
U. Karlson andis ülevaata eelarvest seisuga 30.04. Käesolevas eelrves on sisse viidud 
üldkoosolekul tehtud täiendused. Eelarve täitmine on olnud plaanipärane.  
Tulusid on perioodil laekunud 134 449 €, aasta eelarves planeeritud kokku 305 633 €. 
Kulutusi on olnud 72 570 €, aasta eelarves planeeritud kokku 305 633 €. 
Perioodi tulude kulude vahe 61 879 €. 
Raha reservis 72 570 €. Millest vabu vahendeid 2012. aastal kasutamiseks 7458 €. 
Reservist on vastavalt juhatuse otsusele kasutusele võetud 2000 € U23 koondise võistlusreisiks. 
Raha arvel kokku 134 449 €. 
Taotlusi liikmetelt reservist vahendite eraldamiseks ei ole laekunud, kuid seoses 2015.a. 
planeeritava Euroopa MV korraldamisega on liitu saadetud leping allkirjastamisega kaasneb 
Liidul kohustus maksta koheselt deposiidina 5000 €. Neli nädalat enne võistlust on kohustus 
tasuda lõpliku summana 55 000 €. 

Ettepanek: eraldada reservist 5000 €, mis vastavalt kokkuleppele Kultuuriministeeriumi poolt 
kaetakse toetustega 2013. a. 25 000 €, 2014.a. 60 000 € ja 2015.a. 40 000 €. 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 

Eraldada jooksvaaasta reservist 5000 € Euroopa MV korraldamise deposiidi kuludeks. 

2. pp. Koondise liikmete võistlusvarustuse vargus Tšehhis toimunud juunioride Rahutuuril 

KUULATI: 
U. Karlson andis ülevaaste Rahutuuril (02.-06.05.2012), Tšehhis toimunud vargusest. Varastati 
Eesti juunioride maanteekoondiselt enamus tippvõistlusvarustusest. Valvega ruumist olid 
hommikul kadunud 2 maanteratast, 2 eraldistardiratast ilma esimeste ja tagumiste ratasteta. 
Lisaks langes varaste saagiks 4 tagumist ketasratast (koos kummide ja hammasratastega), 2 
esimast eraldistari esiratast (koos kummidega), 1 paar tagavararattaid Cosmic carbon SLR (koos 
juurde kuuluvaga). Rataste (jooksude) kotid 9 tk. Hammasrataste kassetid kokku 4 tk (olid 
ratastel). 
Samas ruumis hoidis rattaid ka Poola koondis, ka neil oli 4 ratast ja muu varustus kadunud. 
Võistlejad elasid sõjaväepolitsei ühiselamus, kus ööpäev läbi istub all valves korrapidaja. Tema 
lauast vaid mõne meetri kaugusel oli ruum, kust rattad varastati. 
Juhtunuga tegeleb hetkel kohalik politsei. 
Kogu kahju jaemüügi hindades kokku ületab 30 000 €. Suurem osa võistlusvarustusest kuulus 
sportlastele endale. 
Liidu vara oli: 1 tagumine ketasratas, hind 1200 €; 1 paar tagavararattaid Cosmic carbon SLR, 
hind 1100 €; 4 rataste kotti, hind 120 €. Kokku 2420 €. 
Sportlastele kuuluv vara: 2 maanteeratast, 10 000 €; 2 maantee eraldistardi ratast 9000 €; 
1tagumine ketasratas, 1200 €; 1 esimene eraldistardi ratas, 1100 €; 2 rataste kotti 80 €. Kokku 
21 380 €. 
Klubidele kuuluv vara: 2 tagumist ketasjooksu, 2400 €; 1 esimene eraldistardi ratas 1100 €; 3 
rataste kotti, 100 €. Kokku 3600 €. Kõik kokku 30 400 €. 
Liidu poolt on tehtud kiri võistluse korraldajale, palvega kiirendada süüdlaste leidmist. Liitu on 
tulnud ka vastus, lubadusega teha omalt poolt kõik võimalik. 
On esitatud taotlus Hasartmängumaksu nõukogule varade kompenseerimiseks 15 000 € ulatuses, 



Kultuurkapitalile 5000 € ulatuses. Vastused selguvad kuu lõpus. 

Ettepanek: Kujundada Liidu seisukoht võimalike kahjude täiendavaks kompenseerimiseks. 

Toimus arutelu. 

ARVAMUSED: 

V. Kaldoja - Tuleks välja töötada võistlustel rataste hoidmise ja käitumisreeglite juhend. 

E. Veskimägi: Tuleks uurida ka kindlustuste pakkumisi. 

M. Lepajõe -Tuleks teha nii nagu UCI, et liit ei kompenseeri varalisi nõudmisi ega vastuta asjade 
eest, aga üritab aidata nii palju kui võimalik. 

OTSUSTATI: 

Oodata Hasartmängumaksu Nõukogu ja Kultuurkapitali lõplike vastutuste saabumiseni ja siis 
leppida kokku millises ulatuses toimub kompenseerimine. 

3. pp. Audentese treeneri konkursi tulemused 

KUULATI: 
U. Karlson tutvustas Audentese treeneri konkursi tulemusi. 2012/2013. õppeaastast rakendub 
treenerite tööle võtmine ja vastava lepingu sõlmimine spordialaliidu kaudu. Tarvilik raha selleks 
suunatakse liitudele EOK kaudu. Eeldus on, et sel juhul kasvab liidu vastutus koolis toimuva 
sporditöö osas, oma rolli selgem tunnetamine ja protsessi parem juhtimine. Audentes kuulutas 
välja treeneri konkursi lõpukuupäevaga 10.05. 
Laekus kolm avaldust: Teet Reedi (treeneri 2. aste), Andri Lebedev (treeneri 3. aste) ja Toomas 
Puusepp (treeneri 4. aste). 
16. mai toimus EOK, Audentese ja Liidu esindajate juuresolekul treenerikandidaatidega vestlus. 
Vestluses osalesid kõik kolm kandidaati. Komisjoni liikmed jõudsid ühisele otsusele. 
Väljavõte protokollist: Otsus 2. Otsus võetakse vastu konsensuse alusel pärast Eesti Jalgratturite 
Liidu treenerite nõukogu koosolekut, kuid mitte hiljem kui 28. mail 2012. 
22.05 toimunud treenerite nõukogu koosolekul otsustati teha ettepanek sõlmida täiskoormusega 
tööleping Andri Lebedev`iga ja poolekoormusega tööleping Teet Reedi`ga. 

Ettepanek: Kinnitada treenerite nõukogu ettepanek. 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 

Kiita Treenerite nk ettepanek heaks ja sõlmida täiskoormusega tööleping Andri Lebedev`iga ja 
poolekoormusega tööleping Teet Reedi`ga. Toomas Puusepp´ale taotleda elutööpreemia. 

4. pp. Vahekokkuvõte litsentsinõude väljatöötamise komisjoni tööst 

KUULATI: 
U. Karlson tutvustas litsentsinõude väljatöötamise komisjoni tööd. EJL üldkoosolekul 12.03.2012 
oli arutlusel teema plaanist kehtestada 2013. aastal kõigil kalendris registreeritud võistlustel 
osalejatele litsentsinõue. Sellise nõude on rakendanud mitmed Põhjamaade- ja Euroopa riigid. 
Urmas Karlson pidi juhatuse ettepaneku kohaselt moodustama töörühma, kes teeks analüüsi, 
töötaks välja toimiva ja sobiva lahenduse. 
Ettepanek töörühmaga liitumiseks tehti suurematele rahvaürituste korraldajatele ja aktiivsematele 
rahvaspordiga tegelevate klubide esindajatele. Oma nõusoleku osalemiseks andsid: Jüri Kalmus 



(rahvaspordiürituste korraldaja ja Treenerite nk. esimees), Indrek Kelk (suurimate 
rahvaspordiürituste korraldaja), Eval Pärni (EJL juhatuse liige), Mihkel Reile (maanteesõidu 
võistlussarjade korraldaja), Runo Ruubel (harrastusspordi klubi esindaja), Allar Tõnissaar 
(maastikusõidu rahvaspordivõistluste korraldaja). 
Esimese etapina on kogutud esmased mõtted, mis kaasnevad uuendusega. Osaleda mõtete 
avaldamises said ka Liidu liikmed. Selline samm oli vajalik, et teada saada liikmete hoiakuid ja 
üldist fooni, millele saaks edasi ehitada sobiva strateegia. Elektronposti vahendusel saabus liitu 
üllatavalt palju tagasisidet, teema pandi isegi üldiseks aruteluks üles Veloclubbers kodulehele, 
mis on harrastussportlaste üks populaarsemaid suhtlusportaale. Kokku laekus 55 postitust. 
Kahjuks tuleb tunnistada, et üldine hoiak on pigem ettevaatlik. 

Kokkuvõte mõtteavaldustest: 
Positiivne- 
Litsentsinõue kõigil võistlustel aktiviseeriks klubilist tegevust ja harrastussportlaste koondumist 
nendesse, mis omakorda toob kasu kogu rattaspordi arengule. 
Tekiks ka riikliku statistika jaoks vajalik ja adekvaatne andmebaas. 
Litsents on tunnustus harrastusratturile. 
Litsentseeritud ratturite suur arv annab turunduslikult uusi võimalusi. 
On perspektiivis täiendav tulu EJL eelarvesse, mida võiks kasutada noortekoondise 
võistlusreisideks. 

Ohud- 
-Toob lisakohustusi korraldajatele (litsentsikontroll). 
-Osalejal tekib lisakulu ja võistlustele registreerimine muutub protseduuri võrra pikemaks. 
-Võistluste korraldajate kodulehed vajavad muudatuste tegemist tarkvara. 
-Võistluse korraldaja võib kaotada osalejaid. Eriti juhul, kui harrastusrattur otsustab registreerida 
ennast võistluspäeval. 
-Rahvaüritused ei registreeri ennast EJL võistluskalendris. 
-Litsentsiga kaasnev tööjõu ja kohustuste kulu ei taga loodetavat tulu. 
-Litsentsi omamine ilma klubilise kuuluvuseta ei anna spordiregistris oodatud tulemust, sest 
registrisse esitab klubi oma harrastajatest liikmed sõltumata litsentsi olemasolust. 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 

Töötada välja tervikpakett ja siis esitleda klubidele ning võistluste korraldajatele. 

5. pp. Madis Lepajõe võimalused tulevikus töötada komissarina või UCI ja UEC 
juhtimisstruktuurides 

KUULATI: 
M. Lepajõe – UCI määrus ütleb, et osaledes komissarina UCI võistlustel, siis ei tohi see isik olla 
alaliidu president või asepresident. Seega esitan tagasiastumispalve asepresideni kohalt, jätkates 
juhatuse lihtliikmena.  

Toimus arutelu: 

OTSUSTATI: 

Juhatus otsustas rahuldada asepresidendi, Madis Lepajõe avalduse vabastades ta asepresidendi 
ametist, kuid jätkab tegevust EJL juhatuse liikmena.



6. pp. Kohtunike ja sportlase stipendiumi konkurss 

KUULATI: 
U. Karlson - EJL kuulutas 08.03.2012 välja kohtuniku stipendiumi summale 15 000 € ja sportlase 
stipendium füüsilise võimekuse arendamiseks 3095 €. 

Ettepanek: eraldada jalgrattakohtunike enesetäiendamise stipendium Rein Solnask´ile. Teostada 
väljamakse kahes jaos aastal 2012 - 02. juuli 7500 € ja 01. oktoober 7500 €. 

Ettepanek: eraldada sportlase stipendium füüsilise võimekuse arendamiseks 3095, €. Rene 
Mandri`le. Teostada väljamakse 30.05.2012. 

KUULATI: 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 

Kinnitada stipendiumid Rein Solnaskile (15 000 €) ja Rene Mandrile (3095 €). 

7. pp. MTÜ Jalgrattaklubi Ratas avaldus EJL liikmeskonnast väljaastumiseks 

KUULATI: 

U. Karlson andis ülevaate EJLi laekunud Jalgrattaklubi Ratas avalduse kohta liikmeskonnast 
väljaastumiseks seoses tegevuse lõpetamisega. Klubil puudub liikmeskond ja tegevust ei ole 
viimastel aastatel toimunud. Seoses sellega otsustas klubi juhatus tegevuse lõpetada. 
Jalgrattaklubi Ratas on mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist juba kustutatud alates 
10.05.2012. 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 

Rahuldada Jalgrattaklubi Ratase EJL´ist väljaastumise avaldus. 

8. pp. Maanteeameti ettepanek muuta jalgratturitele helkurvestide kandmine 
kohustuslikuks 

KUULATI: 
U. Karlson - Väga palju kõneainet on tekitanud rattaringkondades maanteeameti seisukoht 
ratturitele helkurvestide kandmise kohustusest ja vastava ettepaneku tegemisest liiklusseadustiku 
muutmisel. Sellel teemal on Liidu poole tulnud mitmeid pöördumisi palvega, võtta midagi ette 
takistamaks võimalikku seaduse jõustumist, mis ei sobi võistlussportlastele. Peab mõtlema 
milline oleks liidu seisukoht ja kas saaksime kuidagi kaasa rääkida. Arvamuste kohaselt võiks 
vesti kandmine jääda soovituslikuks. 

Ettepanek: Saata liidu poolt Maanteeameti juhile Erkki Raasukesele vastavasisuline kiri Liidu 
seisukohtadega. 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 

Oodata ja jälgida arengusuundi ja vajaduse tekkel alustada läbirääkimisi Erkki Raasukesega. 



9. pp. Muud küsimused 

E. Veskimägi – Minu käest on küsinud Tiit Koitnurm, et miks me kasutame sellist sõna nagu 
„rattaralli“? 
Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 

Teha päring Eesti Keele Instituudilt küsimusega, kas keeleliselt on „ rattaralli“ korrektne. 


