
EESTI JALGRATTURITE LIIT 
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OSALEJAD: Juhatuse liikmed: 
  president       Jaan Toots 
  asepresident       Enn Veskimägi 
 asepresident       Väino Kaldoja  
         Madis Lepajõe 
          Erkki Raasuke 
         Jaan Kirsipuu 
 aupresident       Oleg Sapožnin 
  EJL peasekretär      Urmas Karlson 
  EJL koondise peatreener     Toivo Suvi 
  MTÜ Pro Jalgratturite Klubi juhatuse liige   Allar Tõnissaar 
  MTÜ Peloton juhatuse liige     Rene Mandri 
          Sander Maasing 
PUUDUSID: 
          Raivo Rand 

Koosoleku juhataja: Jaan Toots 
Koosoleku protokollija: Annika Parv 

Päevakord: 

1. Eesti UCI kontinentaalvõistkonna loomise plaanidest 2015. aastal 

2. Turunduse ja kommunikatsiooni töökoha loomisest 

3. 2014. eelarvest 

4. 2014. võistlusreglemendi kinnitamine 

5. 2015. aasta noortespordi rahastamise juhendi kinnitamine 

6. Muud küsimused 

 • Järgmise koosoleku kuupäev ja koht. 



 2

1. Eesti UCI kontinentaalvõistkonna loomise plaanidest 2015. aastal. 

KUULATI: 
Rene Mandri – Olen 2005. a. alates olnud Prantsusmaal seotud amatöörklubiga seega 
kohalike klubide hingeelu on teada. Majanduslik olukord on ka seal raske ja välissõitja 
võetakse seal järjest vähem vastu. Eesti MU koondise ei arenda poisse piisavalt ja nüüd on ka 
palju keerulisem Prantsusmaale pääseda. Näiteks 2013. a. juunioridest pole keegi sinna 
pääsenud. Ka kohapeal olevad sportlased ei leia omale väljundit.  

Süsteem on seal selline, et kui oled teinud juunioride või MU klassis maailma tasemel 
tipptulemuse, siis sind võetakse klubisse. Edasi huvitavad neid Prantsusmaa karikate ja UCI 
punktid. Neid noortel saada on suhteliselt keeruline. Aasta või kaks arenenud ratturid, kes on 
kodumaal kõvad tegijad ja võiksid välismaale minna proovima ning edasi areneda, ei võeta 
vastu kuna neil pole UCI punkte. Samas UCI punktide teenimine sisuliselt puudub või on 
väga väike. 

KÜSIMUS: 
J. Toot - Kust tuleb rahastamine? 

VASTUS: 
R. Mandri – Lahendus oleks, kas siis MU koondis või kontinentaltiim. Üle maailma 
kasutatakse sellist lahendust, kus koondised on väga lähedalt seotud Kontinentaltiimiga, kes 
hoolitsebki selle riigi noorte eest. 
Eelarve oleks 700 000 €. Minul omalt poolt tutvusi ja võimu pole, et seda raha kokku saada. 
Aga mul on idee ja tahtmine suruda asja nii kaugele kui võimalik. Selle pärast tulingi juhatuse 
poole palvega siinse juhatuse tutvusi ära kasutades aidata ustest sisse saada ja projekti 
tutvustada. Samamoodi on meil ka mõned mõtted kuidas kõiki sportlasi ühe mütsi alla 
koondada ja sealt tekiks sünergi. Rohkem konkreetseid plaane kust raha tuleb pole. 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 

Tunnustada profiklubi loomise projekti ja teha koostööd tingimusel, et tegevus ei pidurdaks 
teiste rattasõidu alade ja valdkondade arengut. 

2. Turunduse ja kommunikatsiooni töökoha loomisest. 

KUULATI: 
U. Karlson – See ettepanek tuli Jaan Kirsipuu poolt. 
Eestis toimuva spordialade vahelise tiheda konkurentsiga on vajadus parandada rattaspordi nähtavust 
meediakanalites ja suurendada liidu toetajate hulka. Selle eesmärgi saavutamiseks on üks võimalus 
vastava valdkonna spetsialisti kaasamine liidu tegevusse. 
Ühega selle valdkonna kandidaadiga, kellega võiks koostööd teha on Sander Maasing. Tema on 
esitanud oma nägemuse tööülesannetest, vastastikustest kohustustest ja tegevuse loodetavast 
tulemusest: 
Hetkeseis: 

• Liidu organisatsioonilise tegevuse korraldamiseks ja arendamiseks on palgatud 2 töötajat 
• Liidu tegevuse tulemuslikkuse ja nähtavuse parandamiseks on vajadus turundus ja kommunikatsiooni 

valdkonda tundva inimese kaasamiseks 
Tööülesanded: 

• Kommunikatsioon 
• Turunduskava välja töötamine ja rakendamine 
• Sponsoritega kontakti loomine ning rahalise toetuse leidmine 

Võimalik rahastuse allikas: 
• Aasta eelarvest raha leidmine muu tegevuse arvelt 
• Reservfondi kasutamine 

Eesmärgid ja tulemuse mõõtmine: 
• Läbi kommunikatsiooni ja turunduse leida tee erasektori toetuseni 
• Esimese aastaga teenida tagasi palgaks ja töövahenditeks kulunud raha 
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• Järgnevate aastatega eelarve kasvatamine või vähemalt hoidmine 
Töö maht: 

• ½ täis kohaga tööst ehk 80 töötundi kalendrikuus 
Töötasu: 

• Neto tasuna 400 eurot kalendrikuus ning rattaliitu sisse toodud rahast 10% palgafondi 
Töövahendid: 

• Sülearvuti töö tegemiseks 
• Tööülesannetega seotud transpordi kompensatsioon 
• Mobiiltelefoni arvete kompensatsioon 

Kaasnevad riskid: 
• Eelarves jääb tööks sportlastega raha vähemaks ning seetõttu kannatavad sportlased 
• Oht, et ei suudeta palgaks ja töövahenditeks kulunud raha tagasi tuua 

Projekti käivitumisega kaasnevad kulud: 
Palgakulu vastavlt Sanderi estatatud soovile tuleks liidule kõikide maksudega kuus 654 €, aastas 7848 €. 
Lisanduks:  Tel: aastas 300 € 
  Arvuti: 400 € 
Auto komp. maksuvaba sõidupäevikuga aastas 2000 € 
Kokku aastas ca 10 550 €. 
Lepingu sõlmimisel peaksime määrama ka tehtud töö hindamiseks kriteeriumid. Üheks võimaluseks 
on fikseerida kohustus täiendavate tulude laekumisele eelarvesse, mis võiks esimesel aastal olla olla 
15 000 €. 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 
Täpsustada turunduse ja kommunikatsiooni töötaja ülesandeid ja kohustusi. Sellel eesmärgi 
nimel teha eraldi juhatuse liikmete ja Sander Maasingu vahel täiendav kokkusaamine. 

3. 2014. aasta eelarve. 

KUULATI: 
U. Karlson andis ülevaate EJL eelarvest seisuga 27.11.2013. Raha arvel 120 688 €. Tulud 
aasta algusest novembrini on 466 484 €, kulud vastavalt 345 796 €. Tulude kulude vahe 25 
183 €. 
Aasta lõpuni veel tehtavad kulud on ca 48 000 €. 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 parimate treeningtoetus 6 500 €. 
3. Palgad 7 563 €. 
4. Majanduskulud 800 € 
5. Muud kulud ca 5 700 €. 

Kokku ca 48 000 €. 
Prognoositav rahaline jääk aasta lõpus 84 000 €. Aasta tulem tegevusest ca -11 000 €. 
Kinnitatud elarves oli planeeritud aasta tulem -29 000 €. Millele lisandus viimase juhatuse 
otsusega 1000 € parimate noorsportlaste treeningtegevuse toetuseks. Kokku -30 000 €. 
Eelarve kohaselt on aasta tegevusega säästetud 19 000 €. 

2014. eelarvest. 
Tulude poolel püsib veel ebaselgus, kuna ei ole vastu võetud riigi eelarve. Sealt tuleb oluline 
osa tuludest. Täpsem teave eraldiste suurusest selgub 2014. jaanuaris. Detsembri keskel 
selgvad Kultuurkapitali ja Hasartmängumaksu nõukogu otsuseid aastaprojektide osas. 
Vastavad lepingud sõlmitakse 2014. a. jaanuaris. 

Esitatud taotlused eelarve tulude suurendamiseks, mille otsused veel puuduvad: 

Kultuuriministeeriumile: 
1. EJL spordiprojektid 90 000 € 
2. EJL noortespordi toetuseks 90 000 € 
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3. Euroopa MV korraldamise esimesele maksele 2014. aastal 80 000 € ja teise maksena 
2015. aastal 45 000 €. 

4. Rahvusvaheliste võistluste korraldamiseks Tour of Estonia 30 000 €, Baltic Chain 
Tour 30 000 €. Kokku 60 000 € 

Hasartmängumaksu nõukogule: 
1. Aastaprojekti raames 15 000 € Baltic Chain Tour korraldamiseks. Vastavalt 

kokkuleppele Indrek Kelguga esitas Klubi Tartumaraton Tour of Estonia toetuse 
taotluse 15 000 € ulatuses ise. 

Kultuurkapitalile: 
1. Spordiprojektide aastaprojekt 90 000 €; 
2. UEC kongressi korraldamiseks 7 000 €. 

EOK: 
1.  UEC kongressi korraldamiseks 5 000 €. 

Sponsortaotlused: 
1. AS Tallinna Sadam 15 000 €. 

Kokku 2014. aastaks: 452 000 € (tõenäoline eraldus kokku 290 000 €). 
Selgunud on EOK spordiprojektidele eraldatav toetus, mis on 49 000 €, 4 000 € suurem kui 
esitati eelmisel juhatuse koosolekul. 
Hea uudise tõi Euroopa rattaliidu juahatuse koosolekult Madis Lepajõe, kus otsustati EJL 
toetada 10 000 € ulatuses 2014 a. märtsis Tallinnas toimuvat kongressi. 
Seoses sellega on eelarve tulude ja kulude vahe kahanenud -2 624 eurole. Esimesel lugemisel 
oli vahe-16 000 €. 
Kuludes täiendusi tehtud ei ole. Arvestades suurenenud tulubaasi on mõistlik kõrvale jätta 
kulude säästu, ehk siis variant 2. 
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    93 292  93 292 
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)     11 000  11 000 
13. Reklaamitulud (kulu: IV/9; VII)    0  0 
14. Sihtotstarbelised muud toetused    2 000  2 000 
TULUD KOKKU      453 892  453 892 

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       -2 624  14 076 

Jooksev tulem tegevusest/panga jääk seisuga   81 288  94 988 
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Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 
Võtta teadmiseks. Korrigeerida tulude ja kulude poolt, kui on selgunud riiklike ja EOK 
toetuste summad. Tulude suurenemisel tõsta spordiprojektide kulude mahtu 
(maastikurattasõit, U23 koondis, naiste koondis). Jätkata muude võimaluste leidmist eelarve 
täitmiseks. 

Pp. 4. 2014. võistlusreglemendi kinnitamine.  

KUULATI: 
U. Karlson andis ülevaate võistlusreglemendi koostamisest. 2014. a. võistlusreglemendi 
vaatas läbi Treenerite nõukogu 21. novembril toimunud koosolekul. 28.11.2013 saadeti 
reglement e-mailiga ülevaatamiseks Kohtunike ja Võistluste korraldajate kogule. Kohtunike 
kogu poolt anti nõusolek regelmendi kinnitamiseks omapoolsete redaktsiooniliste 
täpsustustega. 
Suuremad täiendused. 

4.6 Erasõitjad ei tohi kasutada EJL EMV, 1. ja 2. kat kalendrivõistlustel tegutsevate 
klubide võistlusvormi. 

9.7. Võistluse korraldaja võib kalendrisse registreeritavale võistlusele taotleda UCI või 
EJL EMV, 1., 2. või 3. kategooriat (juurde on lisatud uus kategooria EMV, mis annab 
reitingusse kolmandiku võrra rohkem punkte). Vastavalt sellele on loodud kaks uut 
punktitabelit EMV oma ja mitte OM aladele, punktis 11.8. 

1.10.7 Hobiratturi litsentsi omanikud saavad osaleda 3. kategooria võistlustel, kus on nõutav 
litsents, saavad koha üldprotokollis, kuid ei osale edetabelites ega  reitingutes. 
 

13.4. Ettepanekud EJL juhatusele hooaja parimate sportlaste ja treenerite nimetamiseks teeb 
treenerite nõukogu hääletamise teel, arvestades tähtsuse järjekorras: 1) tulemusi 
rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt. Eelisjärjekorras a rvestatakse tulemusi individuaalaladelt, 
teises järjekorras võistkondlikelt aladelt. 2) tulemusi UCI rahvusvahelistelt võistlustelt; 3) 
UCI reitingutabelit; 4) Eesti Meistrivõistluste tulemusi; 5) Eesti reitingutabelit. 

15.1. Eelregistreerimise EJL kalendris olevatel võistlustel osalemiseks teevad klubid 
vastaval blanketil (http://www.ejl.ee/index.php?page=44) või EJL kodulehe 
www.ejl.ee/login.php kaudu hiljemalt kaks tööpäeva enne võistluste algust kella 24.00-ks, 
juhul kui juhend ei näe ette teisiti. 

Lisa 2 UCI grupisõidu rataste piiranguid artiklis 1.3.018 kasutatakse Eestis kuni M/N 16 
vanuseklasside eraldistartides ja meeskonnasõitudes. Andmed on kättesaadavad internetis: 

Küsimus, kas tõsta litsentsitasu täiskasvanutel 15 € ja noortel 10 €? 
Kasutusel olev: 

N/ME, MU  13 UCI komissar  20 Treener 10 
N/MJ   10 EJL komissar  13 Mehaanik 10 
N/M 12-16  5 EJL kohtunik  10 Esindaja 10 
Sport, Seenior 1-5 13 EJL abikohtunik 5 Massöör 10 
Seenior 6–7  10 Hobirattur**  10 Sõidukijuht 10 

Toimus arutelu. 
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OTSUSTATI: 
Kinnitada 2013. a. võistlusreglement ja litsentside hinnad vastavalt tabelis esitatule: 

  E-litsents* UCI plastiklitsents* 

N/ME, MU, Sport, Seenior 1-5 15 20 Võistleja 

N/MJ, N/M 12-16, Seenior 6–7, Hobirattur** 10 20 

UCI komissar  20 Kohtunik 

EJL komissar, kohtunik, abikohtunik 15 20 

Muu Treener, Esindaja, Mehaanik, Massöör, Sõidukijuht 10 20 

* Litsentsi hind sisaldab käibemaksu 20% 

5. 2015. aasta noortespordi rahastamise juhendi kinnitamine. 

KUULATI: 
U. Karlson - 2015. a. noortespordi riikliku rahastamise juhendi põhjal toimub noortega 
tegelevate klubidele ja spordikoolidele riikliku toetuse eraldamine. 2015. aastal eraldatakse 
toetus 2014. aasta Eesti meistrivõistlustelt saadud spordimeisterlikkuse punktide põhjal. 
Juhend on üle vaadatud treenerite nõukogu poolt koosolekul 21.11.2013 Tallinnas. Leiti, et 
kasutusel olev juhend on noortespordi arengu seisukohalt endiselt ajakohane ega vaja 
muutmist ka järgmisel aastal. 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 
Kinnitada riiklik noortespordi rahastamise juhend 2015. aastaks. 

6. Muud küsimused. 

KUULATI: 
U. Karlson -Euroopa Rattaliidu poolt saadud toetuse 27 000 € kasutame BMX rataste ja 
turvavarustuse ostuks. 
Madis Lepajõe algatusel loodud tõõrühm Rein Kirsipuu, Mait Meriloo, Urmas Karlson, 
hilisemas faasis lisandus veel Jaan Kirsipuu on leppisid kokku vajalike rataste, varustuse, 
koguste ja tootjate osas. 
Otsustati tellimus teha kahelt tarnijalt Balti Autoosad AS ja Kükita Arenduse OÜ. 
Rattaid kokku: 49, Turvavarustust 48. 
Kaup oleks kohal enamuses paari nädala pärast. 
Varustusest üks osa jääks Tartu BMX raja juurde üldiseks kasutuseks ja teise osa jagaks laiali 
noortega tegelevatele klubidele (10 klubi x keskmiselt 3 ratast), mis tõstaks huvi alaga 
tegelemiseks nii treeneritel, kui kindlasti ka noortel rattasõidu huvilistel. Jaotuse põhimõtted 
lepitakse eraldi kokku.  

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 

Kinnitada tellimuse lõplikuks vormistamine peale Äriregistris teabesüsteemi kontrollimist kas 
Kükita Arenduse OÜ on kõik andmed korras. 

• Järgmise juhatuse koosoleku aeg ja koht. 

OTSUSTATI: 

Järgmine koosolek korraldada 15. jaanuaril 2014, algus: 16.00, AS Standardi majas, Marja 9, 
Tallinn, 8 korrus. 


