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Pp. 1 Taotlused EJL liikmeks sisse- ja väljaastumiseks 

KUULATI: 
U. Karlson: Liitu on Liitu on esitatud alljärgnev väljaastumise avaldus: 
Soovin esitada avalduse lõpetamaks MTÜ Fuji Rattaklubi – Fixus Sport ning EJL vahelise 
koostöö. MTÜ Fuji Rattaklubi on Ragnar Sõrmuse loodud ühing, mis läheb likvideerimisele. 

Lugupidamisega, 
Ragnar Sõrmus 

OTSUSTATI: 
EJL liikmete hulgas välja arvata MTÜ Fuji Rattaklubi. 

KUULATI: 
U. Karlson: Liitu on esitatud Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi juhatuse liikme Teet Kallakmaa 
poolt (registrikood 80360572) sisseastumise avaldus. 

KUULATI: 
Teet Kallakmaa: Alustasime tegevust sellel suvel. Eelnevalt võistlesime Eesti Posti all. Suvel 
tegeleme rattasõiduga ja talvel suusatamisega. Oleme ka Suusaliidu liige. Liikmeid on hetkel 
11. Algus on veidi raske kuna spordiga tegelemine on seal ära mandunud. Hetkel noori palju 
pole, aga on kavas luua neile treeninggrupp. Eesmärk on ka koraldada aastas vähemalt üks 
võistlus. 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 
Võtta vastu Eesti Jalgratturite Liidu liikmeks MTÜ Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi peale 
liikmemaksude tasumist. 

Pp. 2 2014. a. eelarve projekti tutvustus ja 2013 .a eelarve täitmine. 

KUULATI: 
U. Karlson andis ülevaate eelarvest. 
2013. aasta eelarve tulud–kulud on viimase kuuga olnud vastavuses planeerituga. 
Raha arvel 15. okt. seisuga 135 941 €. Tulud aasta algusest oktoobrini on 358 974 €, kulud 
vastavalt 317 329 €. Vahe 41 645 €. 
Aasta lõpuni veel tehtavad kulud on ca 83 000 €. Suuremad nendest on: 
1. BMX rataste ja varustuse ost 27 000 €, mis on UEC sihtotstarbeline toetus ja ei olnud 
 aasta algul kinnitatud eelarves. 
2. Hooaja lõpuüritus 12 700 €. 
3. Palgad 16 000 €. 
4. Muud kulud ca 6 000 €. 
Kokku 61 700 €. 
Tulud on aasta lõpus suuremad planeeritust ca 50 000 € tänu jooksvalt esitatud projektidele, 
mis said rahalise katte. Kuna tegemist on sihtsuunitlusega rahadega, siis vastavalt nii neid ka 
kasutatakse ning kajastuvad ka kuludes. 
Prognoositav rahaline jääk aasta lõpus 83 300 €. Aasta tulem tegevusest -12 000 €.  
Kinnitatud elarves oli planeeritud aasta tulem -29 000 €. 
2014. eelarvest. 
Oktoobri seisuga on tulude osas teatav ebaselgus, kuna ei ole teada Riigi ja EOK poolt 
eraldatavate toetuste suurused, samuti puudutab see Kultuurkapitali ja Hasartmängumaksu 
nõukogu otsuseid. Eelarves on need summad prognoositavad ja lähtudes varasemate aastate 
eraldiste suurustest ning kasutusel olevatest jaotusprintsiipidest. Täpsemad summad selguvad 
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peale riikliku eelarve vastuvõtmist detsembris. Lepingud sõlmitakse 2014. a. jaanuaris. 
Kultuurkapitali ja HMN rahadega on sisuluselt sarnane seis. 
Kulude pool on oluliselt konkreetsem ja planeeritud liidu spordiprojektide otsesest vajadusest 
ning lähtudes varasemate aastate kulutuste suurusest. Kui planeerida koondiste kulusi selliselt, 
et tagada sportlastele arenguvõimalus ja motivatsioon, siis tänase seisuga on tulud võrreldes 
kuludega 16 624 € miinuses (projekt I). Koostatud on ka eelarve II projekt, kus kulud ja tulud 
on tasakaalus. Selles on vähendatud spordiprojektide kulusi, kuid see halvab oluliselt 
koondiste tegevust, mis võib osutuda problemaatiliseks tippspordile ja noortespordi arengule. 

Aastat alustame prognoositava rahalise jäägiga 83 300 €. 

Tulud: 
        2014 projekt I 2014 projekt II 
1. Riiklik toetus       217 000  217 000 
2. EOK noorteprojekti toetus (kulu: III/2) Audentes   5 600  5 600 
3. EOK OM ja  muude spordiprojektide toetus    89 292  89 292 
4. Kultuurkapitali toetus (kulu: IV/1,2,7,8; IX/1.1)   60 000  60 000 
5. Hasartmängumaksu nk. toetus (kulu: IV.10.4.)   10 000  10 000 
6. Liikmemaksud (kulu: VII)     5 000  5 000 
7. Võistluste registreerimismaks (kulu: VII/9)   14 000  14 000 
8. Litsentside müük (kulu: I; VII)     9 000  9 000 
9. Osavõtumaksud kohtunikud (kulu: VI/1)    17 000  17 000 
10. Kindlustused (kulu: VII)     3 000  3 000 
11. Klubide, sportlaste osalemistasu (laagrid, võistlused) (kulu: IV) 7 000  7 000 
12. Muud finantstulud (kulu: VII)     1 000  1 000 
13. Reklaamitulud (kulu: IV/9; VII)    0  0 
14. Sihtotstarbelised muud toetused    2 000  2 000 
TULUD KOKKU      439 892  439 892 

Kulud: 
        2014 projekt I 2014 projekt II 
1. EMV korraldamise kulud     26 700  26 700 
2. Rahvusvaheliste võistluste korraldamine    122 100  122 100 
3. Spordiprojektide kulu      45 300  45 300 
4. Koondisega seotud kulud     51 900  42 000 
5. Tiitlivõistlustega seotud kulud     36 000  34 000 
6. Stipendiumitega seotud kulud     17 000  17 000 
7. Üldkulud (palgad)      138 049  133 249 
8. Turundusprojektide kulud     1 000  1 000 
9. UEC kongressi korraldamine (osalejaid 100)   18 467  18 467 
KULUD KOKKU      456 516  439 816 

Tulud - Kulud       -16 624  76 

Jooksev tulem tegevusest/panga jääk seisuga   67 288  83 988 

Hetkeseisuga on eelarve tulud-kulud –16 000 €. 
Eelarve I projektis on kulud planeeritud lähtudes varasemate aastate kulutuste suurustest ja  
liidu spordiprojektide minimaalsetest vajadustest. 
Uue kuluallikana on eelarves Euroopa Jalgratturite Liidu kongressi korraldamine Tallinnas, 
mille kulu on 18 467 €. Tänase seisuga võib katet UEC poolt prognooside ca 2 000 €. See on 
teinud eelarve seisu natuke keerulisemaks. 
Kulude valdav osa on seotud spordiprojektidega, mis on välja toodud punktides 1–5. Kokku 
rahas 282 000 €. Punktis 2 rahvusvaheliste võistluste korraldamine on planeeritud märgatav 
kulude suurenemine seoses 2015. a. korraldatava maanteesõidu EM`ga, mille riikliku toetuse 
esimene osa 85 000 € eraldatakse liidule järgmisel aastal, vastavalt siis ka kulud. Küsitud on 
ka 10 000 € suuremat toetus 2014. a. korraldatavate rahvusvaheliste võistluste 
korraldamiseks, mis samuti kajastub kuludes. Kokku kasv rahvusvaheliste võistluste 
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korraldamiseks 95 000 €. Üldkuludest on suurem osa palkadel, kus neljale inimesele tuleb 
kate EOK poolt lepingu alusel. Üldkulude kärpimine ei anna märkimisväärset efekti eelarve 
tasakaalu viimiseks, võib halvata kaudselt liidu tegevust. 
Eelarve II projektis on kulud tasakaalustamiseks vähendatud treeninglaagrite ja võistlustel 
osalemise arvu. See on üks võimalus tulud ja kulud nulli viia. 

Võimalused. 
1. I projekti puhul leida täiendavaid vahendeid eelarve tasakaalu viimiseks. 
2. Võtta vastu miinusega eelarve, nagu 2013. aastal. Praeguste prognooside kohaselt 

jääks alles reserv 63 000 €. Selle aasta tulemus tuleb tõenäoliselt -12 000, mitte -29 
000. Seega oleks võimaluse teha kuni -17 000 € eelarve. 

3. Minna edasi II projekti miinimum eelarvega. 

ARVAMUSED: 

M. Lepajõe – Peaks ikka planeerima sponsor tulusid ka. Mingi plaan tuleks koostada. 

E. Raasuke – Tuleb koostada paber mida sponsoritele esitada. 

U. Karson – Nõrki kohti on palju. Peame kokku leppima klubidega, mis on meie prioriteet. 
Praktiliselt on meil kaks ala millega oleme maailma tippu jõudnud (maantee- ja maastikusõit). 
Tulemas on ka BMX. 

E. Raasuke - Tuleks rohkem rõhuda noortele. Ettevõtted pooldavad rohkem pehmemaid 
väärtusi. Mida saab liit neile pakkuda? 

R. Räim – Mina näen, et meil on täna veel materjali, kes on võimelised 2015. a. EMil Tartus 
sõitma kuue hulka. Selleks tuleb hoopis teistmoodi edasi liikuma hakata. Peaks tegutsema 20 
sportlasega. Suureks miinuseks on see, et neil kaob ära haigekassa peale kooli lõpetamist ja 
sellega kaotame ka palju mehi ära, muu elu tuleb vahele. Hetkel me ei saa ka nendele poistele 
öelda, et millistel võistlustel me järgmisel aastal osaleme. Tegin väikese arvestuse, et liikuda 
2015. a. suunas mingi eduka tulemuse suunas, siis on MU süsteemile vaja juurde 15 000 € 
sponsorite poolset toetus. Kodune kalender ei tooda tippsportlasi. Väljaspool oleks vaja 
osaleda vähemalt 70 võistlusel. Läbi alaliidu oleks meil võimalik pakkuda 35 starti, kui oleks 
lisa sponsorraha. Seega MU koondisel kokku oleks vaja 25 000 €, et saavutada mingigi tase. 
Tuleks välja viia võistlema ka sportlasi kellel ei ole nö „taset“ kui on kohad olemas. See 
näitaks, et meil on kandepinda. 

A. Tõnissaar – Turundus on väga raseke. Kuidas ja kellele meie projektid maha müüa, kui 
sportlased sõidavad väljaspool Eestit. See sponsoreid ei huvita. 

E. Veskimägi – Otsuseid tuleb kohe teha, kelle poole ja kuidas pöörduda. Ettevõtted panevad 
juba järgmise aasta eelarveid kokku. 

E. Raasuke – Milline saab olema EM`i väljund ja kuidas saab seda müüa? 

R. Räim – Väljund on suur meil on lisaks MU olemas ka juuniorid ja tüdrukud. Väljund on 
suur. Mina EM´i toimumist meie kasuks muuta ei oska aga ma näen mida võiks teha, aga ma 
ei kujutaette kust me peaks abi paluma. 

E. Raasuke- Tuleks kampa lüüa nendega, kellel on juba eelnevad kogemused olemas selles 
vallas, näiteks teised alaliidud. 

V. Kaldoja – Sponsoritele on oluline isiklik lähenemine. Tuleks käia sportlastega mööda 
sponsoreid. 

A. Tõnissaar – Meil on olemas suurepäraseid üritusi, mida saaks müüa alaliidus sees N: Balti 
või Eesti tuur, Samsungi sari. Nende tuules saaks pakkuda toetust alaliidule kirjutades 
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toetussummad natuke suuremad. Vastu saame pakkuda konkreetseid asju nagu näiteks TV, 
interneti ülekannete ja muu reklaam. 

R. Rand – Rattaliidu toetaja võiks olla või peaks olema igalpool väljas. Müüma peaks just 
MU meeskonda. Tuleks teha vastav kaust kokku. 

U. Karlson – Võistluste korraldajatega on veidi keeruline, kuna kõik küsivad meie toetust või 
abi toetuse taotlemisteks. 

E. Veskimägi – Kas mei ei saaks T. Kangertit ja R. Taaramäed kasutada sponsorite 
otsingutel? 

A. Tõnissaar- Ärg ka M. Lood ära unustage. 

J. Toots – Peas juba sellel aastal tegema sportlastega koos kohtumised potentsiaalsete 
toetajatega. 

OTSUSTATI: 
U. Karlson lepib sportlastega kokku võimalused sportlastega sponsorite külastamiseks koos 
materjalidega. Kinnitada eelarve põhimõtted järgmiseks (teiseks) lugemiseks, kui on selgunud 
riiklike ja EOK toetuste summad. Jätkata muude võimaluste leidmist eelarve täitmiseks. 

Pp. 3. Hooaja lõpuüritusest 13.11. Hotell Euroopas. 

KUULATI: 
U. Karlson andis ülevaate 13. nov. toimuva hooaja lõpuürituse ettevalmistustest. 
Toitlustamine: 
Inimeste arv: 130, Saal: Lääne-Euroopa tasuta, Lava mõõtmetega 4 x 3. 
10le inimesele lisatoolid ja lauad, 10 ümmargust lauda (8 inimest lauas), 4 suuremat ümmargust lisalauda (10 
inimest lauas) – VIPid, neile tuuakse ka nimesildid. 
Lauas 8 inimest. / Kui on näha, et laua taga jäävad kohad vabaks, võtavad teenindajad ülejäänud toolid ära. 
Kui külalised tulevad, pakutakse tervitusjooki ja suunatakse külalised külma buffee juurde. 
Buffeelaud on kaetud Lääne-Euroopa esisele alale, keskele suuremale lauale. 
Külalised võtavad toidu ja suunduvad laudadesse. 
Sõnavõttude ajal jäetakse allesjäänud külmbuffee seinaäärsetelelaudadele ja kaetakse soe buffee keskmisele 
lauale. 
Buffee menüü hinnaga 18 EUR/in 
Salatibuffee (Kreeka salat feta juustu, oliivide ja tomatidega, Nicoise salat, Saksa kartulisalat 
kuumsuitsulõhega). 
Soebuffee (pardikoiva confit, pehmeks hautatud sealihaminikoot, aurutatud lõhefilee meresoolaga, kartuli-
brokkoli gratäänid, ingverimaitseline ahjuporgand, metsikriis). 
Magusbuffee (Toorjuustu-biskviitikook šokoladi glasuuriga, Sacher, Panna Cotta marjadega) 
Kohv, tee, vesi, Leivakorv  
Vahuvein Roger de Vermonthinnaga 10 EUR/pdl. Arvestatakse algselt 8 pudeliga. Kelnerid kallavad pokaalid 
poolenisti täis. Tasumine avatud pudelite pealt. 
Laudadel vesi pudelites / 2 EUR/pdl. 
Arvestusega 20 punast veinit ja 15 valget veini. Osad pudelid tagavaraks. 
Punane vein: Chateau Saint Leon Bordeaux Superior, Bordeaux, Prantsusmaa hinnaga 4.65 EUR/ pdl. 
Valge vein: Les Gauries Blanc Bordeaux, Bordeaux, Prantsusmaa hinnaga 3.16 EUR/pdl.  
Tasumine avatud pudelite pealt. Pakutakse ka vett ja mahla. Peale veini väljakallamist klaasidesse, jääb 
laudadele 1 valge ja 1 punase veini pudel. 
Parkimine: Hotelli all parklas 6 kohta tasuta, Hotelli kõrval umbes 20 auto parkimine tasuta. 
Programm, esinejad 
Muusika - Ivo Lille (saksofon) ja Ivetta Uustalu (vokaal, klaver) 
Huumor – Mart Juur. Nädal enne oleks oluline kohtumine Mart Juurega, et rääkida aasta põnevamatest 
sündmustest ja võibolla ka juhtumitest, mida oleks tore Mart Juurel omas võtmes taas külalistele meenutada. 
Dekoor 
Üldjooned samad eelmise aastaga. Lava taustaks kasutame sel korral valget kortskangast (eelmisel aastal sinine 
samet), mille ette riputatakse sponsorite banner. Ruumi muudetakse pidulikumaks valgustusega. Lavapoodiumid 
hotelli poolt. Lisatakse peale lavaplaadidid ja -seeliku. 1 banner raamistikul valgustatult fuajees. Bannerid EJLi 
poolt hiljemalt sama päeva lõunaks otse hotelli.  
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ÜLDINE AJAKAVA 
16:40  Saabumised, tervitusjook II korruse fuajees (saali uksed avatud, inimesed kogunevad ja leiavad 

istekoha).  
Taustamuusika Ivo Lille ja Ivetta Uustalu.  
17:15  Tervitussõnad publikule – Ivar Jurtšenko 
17.20  Eesti Jalgratturite Liidu president Hr Jaan Tootsi tervitus  
 ... lisa sõnavõtud (eelnevalt kokku leppida) 
17.30  Aeg söömiseks – külm buffeelaud 

Taustamuusika Ivo Lille ja Ivetta Uustalu.  
18.00  Autasustamine (ca 60 sek in kohta, 20 min.)  

Pidulik autasulaud lava kõrval – hotelli poolt  
*Pidulik signaal parimatele muusikutelt. 

Autasustatakse 
Klubi: 
Treener: 
Kohtunik: 
Sportlased: 
18.20  Videomontaaž? Kas tuleb? 
18.25  Aeg söömiseks - soe buffeelaud 

Taustamuusika Ivo Lille ja Ivetta Uustalu. 
19.10  Tänamine (a´60 sek, 15 min.)  
19.30  Mart Juur 
19.40  Taustamuusika Ivo Lille ja Ivetta Uustalu. 
20.10  Desserdi buffee 

Taustamuusika Ivo Lille ja Ivetta Uustalu. 
20.30  Taustamuusika plaadilt. 
22.00  ...sündmus läbi. 

EELARVE 2013 

Artikkel  Ühik  Kogus  Hind  Summa  

Programm         

Ivo Lille ja Ivetta Uustalu taustaks ja meeleouks (2pilli ja vokaal) kord  1 500 500 

Koomik - Mart Juur ca 12 min kord  1 425 425 

Helitehnika, paigaldus, kohapealne järelvalve, maha võtmine, 
transport. 

kord  1 303 303 

Dekoor - saali ja lava valgustus; bannerite (2tk) seade, lava kate ja 
seelik; paigaldus ja maha võtmine, transport 

kpl 1 632 632 

Korraldus (eelnevad kokkulepped ja kohapealene järelvalve) kord  1 465 465 

Programm kokku koos km-ga       2790 

Toitlustamine tk 130 18 2340 

Joogid       777 

Karikad meened       1200 

Õhtujuht       250 

Parimate autasustamine       5500 

Kõik kokku       12857 

OTSUSTATI: 
Võtta teadmiseks. 

Pp. 4. 2013. aasta parimate nimekirja kinnitamine, keda autasustatakse. 

KUULATI: 
U. Karlson - Treenerite nõukogu koosolekul 14.10.2013. a. tehti ettepanek juhatusele 
kinnitada aasta parimad autasustamiseks 2013. aasta võistlushooaja pidulikul lõpetamisel 13. 
novembril. 
Parimate nimetamisel on aluseks 2013. aasta võistlusreglement milles on sätestatud statuut: 
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13. HOOAJA PAREMATE MÄÄRAMINE 
13.1. Hooaja kokkuvõttes selgitatakse maantee-, maastikuratta, treki- ja BMX sõidu tulemuste põhjal parim 

naine ja mees järgmistes vanuseklassides: N/ME, MU, N/M18, N/M16, Sport, Seenior 1, 2, 3, 4. 
13.2. Hooaja kokkuvõttes selgitatakse aasta parim treener ja aasta noortetreener. 
13.3. Hooaja kokkuvõttes selgitatakse parim klubi ja noorteklubi. 
13.3.1 Hooaja kokkuvõttes parima klubi selgitamisel arvestatakse: 1) EJL reitingutabelit; 2) klubi aktiivsust 

EJL kalendrivõistluste korraldamisel; 3) klubi liikmete hulka ja aktiivsust võistlustel osalemisel. 
13.4. Ettepanekud EJL juhatusele hooaja parimate sportlaste ja treenerite nimetamiseks teeb treenerite 

nõukogu hääletamise teel, arvestades tähtsuse järjekorras: 1) tulemusi rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt; 
2) tulemusi rahvusvahelistelt võistlustelt; 3) UCI reitingutabelit; 4) Eesti Meistrivõistluste tulemusi; 5) 
Eesti reitingutabelit. 

13.5 Hooaja kokkuvõttes selgitatakse välja aasta aktiivseim kohtunik vastavajuhendi alusel. 

Parimate kohtunike nimetamiseks on ametliku ettepaneku teinud Kohtunike Kogu. 
Nimetamise aluseks on aktiivsus ja kaasnevate nõuete täitmise korrektsus. 

Ettepanek parimate nimetamiseks: 
Sportlased: 
Eesti parim meesrattur 2013  Tanel Kangert – treeningtoetus 1000 € 
Eesti parim naisrattur 2013  Liisi Rist – treeningtoetus 1000 € 
Eesti parim MU meesrattur 2013 Martin Laas – treeningtoetus 500 € 
Eesti parim meesjuunior 2013 Silver Mäoma – treeningtoetus 500 € 
Eesti parim naisjuunior 2013  Kärolin Varblane – treeningtoetus 500 € 
Eesti parim noormees 2013   Karl-Patrick Lauk 
Eesti parim neiu 2013   Mari-Liis Mõttus 
Eesti parim seenior 7 2013  Kalju Koch 
Eesti parim seenior 6 2013  Ülo Treufeldt 
Eesti parim seenior 5 2013  Anatoli Männi 
Eesti parim seenior 4 2013  Nikolai Fjodorov 
Eesti parim seenior 3 2013  Aimur Uuk 
Eesti parim seenior 2 2013  Virgo Karu 
Eesti parim seenior 1 2013  Tarmo Kopli 
Eesti parim sportklassi rattur 2013 Valdeko Reedo 
Treenerid: 
Eesti parim jalgrattatreener 2013   Ado Hein - tegevustoetus 500 € 
Eesti parim jalgrattaspordi noortetreener 2013 Jüri Kalmus – tegevustoetus 500 € 
Klubid: 
Eesti parim klubi 2013 Kalevi Jalgrattakool - tegevustoetus 1000 € 
Eesti parim noorteklubi 2013 Kalevi Jalgrattakool 

KUULATI: 
Rein Solnask – Kohtunikel on kaks premeerimise kategooriat: 2013. a. Eesti aktiivseim 
jalgrattakohtunik Madis Lepajõe ja 2013 .a. Eesti parim noorkohtunik Mati Värv. 

KUULATI: 
U. Karlson –Võistluste kategoorias oleme tunnustanud võistluste korraldajaid. Hetkel on seis 
selline, et pole kindlaid kriteeriume, mis ütleks, et see võistlus on parim ja vajaks 
tunnustamist. Kas ja keda me peaks esile tooma? 

ARVAMUSED: 

A. Tõnissaar- Pigem võiks olla mingi aasta tegija. 

T. Suvi – mul on üks mõte. Selleks võiks olla EMV ja Rahva velotuuri korraldaja Kristian 
Randver, SK Ratta Agentuur. 

M. Lepajõe – Arvan, et võiks 500 € ulatuses toetada ka parimat noormeest ja neiut. 
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J. Toots - Teeme ära. Toetuseks vajaliku summa võtame reservist. 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 
Kinnitada parinad autasustamiseks 2013. võistlushooaja pidulikul lõpetamisel. Tunnustada 
Kristian Randver´i kui 2013. a tegijat ja Tõnu Janterit, liiklusjärelevalvetalitus 
vanemkomissari pikaajalise võistluste turvamise eest. Reservist 1000 € eraldada 
noorsportlaste toetuseks. Tänada Liidu tegevuse toetajaid ja koostööpartnereid eravisiidiliselt. 

Pp. 5. 2014. a. võistluskalendri kinnitamine. 

KUULATI: 
U. Karlson - 2014. a. võistluskalender on ülevaadatud treenerite, kohtunike ja võistluste 
korraldajate poolt.Registreeritud on kokku 78 võistlust. Eelmisel aastal oli 84. 
Eesti MV kokku 8. 
I kategooria võistlusi 10. 
II kategooria võistlusi 18. 
III  kategooria võistlusi 52. 

Kalendri projekti paigutame peale kinnitamist EJL kodulehele. Seejärel jaanuaris saadame 
liidu poolt välja korraldajatele arved. Peale arve laekumist paigutame võistluse ametlikku EJL 
võistluskalendrisse. Viimane tasumise tähtaeg 28. veebruar. 
Treenerite nõukogu ettepanek oli EMV hulgast välja arvata Talikross siis kui tulevad EMV 
cyclocrossis. 

OTSUSTATI: 

Kinnitada 2014. a. võistluskalendri projekt esitatud kuupäevade ja kategooriatega. Kiideti 
heaks Treenerite nõukogu ettepanek EMV hulgast välja arvata Talikross, siis kui hakatakse 
korraldama EMV cyclocrossis. 
 

Pp. 6. UEC kongressi korraldamisest 2014. aastal. 

KUULATI: 
U. Karlson - 22.-23. okt. viibis Tallinnas UEC peasekretär Enrico Della Casa, kellele 
tutvustati kohapealseid võimalusi kongressi korraldamiseks. EJL poolt pakuti välja kongressi 
kohaks Nordic Hotel Foorum ja ettepanek kultuuriprogramm siduda Lennusadamaga. Meie 
pakutud võimalused ja ettepanekud leidsid suure tunnustuse ning anti UEC poolt roheline tuli. 
Tänaseks on veel ebaselge UEC poolne toetus. Jutt oli kahest lõunasöögist UEC juhatuse 
liikmetele, tõlketeenuse osalisest toetusest ja võib-olla midagi veel. Lepiti kokku, et saadame 
detailse eelarve koos pakkumistega, siis otsustatakse täpsemalt. Hetkel on edastatud Nordic 
Hotell Foorumi pakkumine. Lennusadama osa peaks saabuma ka lähipäevil seejärel saame 
edasi minna. Otsustama peaks cateringi valik, kas Lennusadama oma või muu. 

UEC kongressi korraldamine 28.02-03.03.2013 (100 osalejat) 
1. Ruumide rendid        780 
2. Tehnika (mikrofonid, kõrvaklapid, 2 lisa tõlke kabiin, lava, kõnepult, sildid)    2 134 
3. Kongressi kohvipausid ja snäkid     2 561 
4. Tõlketeenus     3 000 
5. Transport     1 500 
6. Kultuuriprogramm Lennusadamas     2 100 
7. Õhtusöök     5 300 
Kokku UEC kongressi kulud     17 375 

Toimus arutelu. 
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OTSUSTATI: 
Võtta taedmiseks. 

Pp.7. Muud küsimused 

7.1. Koostöö arendamine Maanteeameti ja EJL vahel. 

KUULATI: 

Urmas Karlson edastas EJLi Raimo Ronimoisi poolt saadetud ettepaneut. 
Olnud ja tulevast koostööd silmas pidades on mul ettepanek nominentide hulka lisada sel 
korral Maanteeamet, sest kahtlemata väärib tunnustust ratturite turvalisuse tõstmiseks 
korraldatud kampaania „Jaga teed, hoia elu!“ ning tingimustega teekasutuslubade 
väljastamise protsessi, mille käigus on nõustatud võistluste korraldajaid ning tagatud liiklejate 
ohutus. 
Võib-olla pole see teekasutuslubade väljastamine sujunud igal pool ja iga kord tõrgeteta, kuid 
läbi tunnustamise saame selle teema tõsta Maanteeameti juhtkonna huviorbiiti ja näidata 
juhtidele, kui oluline on erinevate huvigruppidega (sh EJL-ga) koostöö. 
Kui koostööd Maanteeameti ja EJL vahel arendada, siis minu hinnangul on siin potentsiaali 
küll ja veel. Mul Tartust protsesse juhtida raske, kuid on hea, et EJL juhatuses on ka Erkki 
Raasuke, kes on Aivo Adamson, MA peadirektoriga pikka aega kolleeg olnud ja minu 
hinnangul peaks seda kanalit rohkem kasutama. 
Tulu saaks sellest mõlemad, sest rattaspordi arendamise/propageerimisel on riigiasutusel 
võimalik positiivses suunas oma kuvandit muuta, arendada liikluskeskkonda jalgratturile 
ohutumaks, tõsta koostööd tehes jalgratturi koolituse läbiviimise efektiivsust riigis tervikuna, 
samuti erinevatele liiklejagruppidele sõnumeid edastades liiklusohutust suurendada. 
EJL ja võistluste korraldajate huvist lähtuvalt on aga täiesti mõeldav MA poolt finantseerida 
EJL tähtsamatel kalendrivõistlustel või tiitlivõistlustel liiklusohutuse tegevusi, koolitada 
reguleerijaid, mototurvajaid jne. See on võistluste korraldajatele kallis tegevus ja tihti jäetakse 
see osa tegemata.  
Hetkel näen probleemi selles, et MA reaspetsialistid ei julge paljusid asju otsustada ja 
juhtkond ei tea EJL vajadusi. Selline kommunikatsioonihäire, mida saab lihtsalt lahendada, 
kuid selleks vaja vajadused-ootused kirjeldada ja neid tutvustada. 
Kutset tunnustamisüritusele väärivad Maanteeameti esindajatena peadirektor Aivo Adamson 
ja liiklusvaldkonna juht Lauri Lugna. 

OTSUSTATI: 
Võtta ettepanek teadmiseks. 

7.2. Järgmise juhatuse koosoleku aeg ja koht. 

OTSUSTATI: 
Järgmine koosolek korraldada 4. detsembril, algus: 16.00, AS Standardi majas, Marja 9, 
Tallinn, 8 korrus. 


