
EESTI JALGRATTURITE LIIT 

 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 17 

 
12.03.2015. Algus: 16.00. Koht: Ülemiste hotell, Lennujaama tee 2, Tallinn. 

OSALEJAD: Juhatuse liikmed: 
  president       Jaan Toots 
  asepresident       Enn Veskimägi 
         Jaan Kirsipuu 
         Madis Lepajõe 
  EJL peasekretär      Urmas Karlson 
          Sander Maasing 
  Jetoil AS juhatuse liige     Virgo Arge 
  Liivimaa Rattaklubi esindaja     Rinaldo Teder 
  Breakaway Spordiklubi esindaja    Heiki Lomp 
PUUDUSID: 
  asepresident       Väino Kaldoja 
          Erkki Raasuke 
          Raivo Rand 

Koosoleku juhataja: Jaan Toots 
Koosoleku protokollija: Urmas Karlson 

Päevakord: 

1. Liivimaa Rattaklubi EJL liikmeksastumise avaldus. 

2. 2015. a. stipendiumite kinnitamine. 

3. EJL liikmetele Riikliku noortespordi toetuse jaotuse kinnitamine. 

4. Martin Loo 2015. a. tegevusplaan (Heiki Lomp). 

5. Järgmise juhatuse koosoleku korraldamine. 
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1. Liivimaa Rattaklubi EJL liikmeksastumise avaldus. 

KUULATI: 
R. Teder tutvustas MTÜ Liivimaa Rattaklubi (reg. nr. 80378557) soovi astuda EJL liikmeks. 

Kuna Valgamaal tegutsenud rattaklubi tegevus peatus ja rattaspordiga seotuid treeninguid ei 
toimunud lõime uue klubi. 
Uue klubi tegevuse eesmärkideks on klubi liikmete ühistest huvidest lähtudes sportimiseks ja 
vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine, rattaspordi harrastamine ja arendamine 
tervisespordi vormidest kuni võistlusspordini, ühiskondliku ja kehalise aktiivsuse tõstmine. 
Klubi koondab ja ühendab rattaspordist huvitatud isikuid, propageerib spordiga tegelemist ja 
kaasab klubi tegevusse rattaspordist huvitatud noori, nende vanemaid ja toetajaid, arendab 
aktiivset seltskondlikku tegevust klubi raames ning ka väljaspool klubi oma spordiala 
toetamiseks, korraldab oma liikmetele sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi ja üritusi 
teiste klubidega, osavõtte võistlustest, koostab klubisiseseid edetabeleid, määrab klubi 
esindajad erinevateks võistlusteks nii kodu- kui välismaal, töötab välja nii oma klubi kui ka 
piirkondlike võistluste juhendeid, hangib huvilistele treeninguteks metoodilisi materjale, 
palkab võimaluse korral treenerid-juhendajad, autasustab sportlasi ja teisi oma klubi liikmeid 
ning toetajaid, korraldab oma klubi tipp- ja võistlussportlaste võimalustekohast 
ettevalmistamist osavõtuks spordivõistlustest, arendab koostööd teiste sama spordialaga 
tegelevate klubide, seltside ja liitudega, teiste organisatsioonidega, juriidiliste- ja 
üksikisikutega ning kohaliku omavalitsusega. Tagab liikmetele, kellele on klubi poolt antud 
kohustused või ülesanded, samuti huvitatud liikmetele, koolituse või enesetäiendamise, loob 
vastavalt võimalustele soodustingimusi klubi liikmetele klubi vara kasutamisel, võistlustel 
osalemiseks ning spordivarustuse hankimiseks. 

Liikmeid klubil esialgu 17, kellest 5 noormeest , 4 naisterahvast, 8 meest, aga liitujate arv on 
pidevas kasvus. 

Toimus arutelu, mille tulemusena leiti, et MTÜ Liivimaa Rattaklubi on igati sobilik EJLi 
liikmete hulka kuuluma. 

OTSUSTATI: 

Võtta vastu Eesti Jalgratturite Liidu liikmeks MTÜ Liivimaa Rattaklubi. 

4. EJL stipendiumi konkurss 

KUULATI: 
U. Karlson – Eesti Jalgratturite Liit kuulutas oma kodulehel ejl@ejl.ee 16.02.2015 välja 
stipendiumikonkursi. EJL stipendium eraldatakse jalgrattaspordi arendamisega seotud 
isikutele ja endistele jalgrattasportlasele, eesmärgiga toetada õppe- ja loomingulist tegevust 
2015. aastal. 
4 stipendiumit 4250 € 
1 stipendiumit 3000 € 

Konkursil osalemise taotluste esitamise tähtaeg oli 02.03.2015. a. Taotlused koos cv-ga 
saadeti postiaadressile Tondi 84, Tallinn ja e-mailile ejl@ejl.ee. 
Ettepanek: 
Kinnitada stipendiumid õppe- ja loominguliseks tegevuseks 2015. aastal järgmiselt: 
4250 € Rein Solnask 
4250 € Lia Rannamets 
4250 € Kaja Malts 
4250 € Mari Paal 
3000 € Sander Maasing 
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Toimus arutelu 

OTSUSTATI: 
Kinnitada järgmised stipendiumid õppe- ja loominguliseks tegevuseks 2015. aastal: 
4250 € Rein Solnask 
4250 € Lia Rannamets 
4250 € Kaja Malts 
4250 € Mari Paal 
3000 € Sander Maasing 

3. EJL liikmetele Riikliku noortespordi toetuse jaotuse kinnitamine 

KUULATI: 
U. Karlson - Rahalised toetused noortespordiga tegelevatele klubidele on jaotatud vastavalt 
2015. a. riikliku noortespordi toetuse jaotuse reglemendile, mis on kinnitatud juhatuse 
koosolekul 4. detsembril 2013. Kultuuriministeeriumi poolt 2015. a. noortespordile eraldatud 
raha on 51 406 €. 
Kultuuriministeeriumi poolt eraldatud summa on jaotatud EJL liikmetele Eesti 
meistrivõistlustelt saadud punktide põhjal. 

Ettepanek: Kinnitada tabelis esitatud riiklik noortespordi toetused EJL liikmetelel: 

Jrk. Registrinr. Klubi Asukoht Raha klubile kokku 

1 80297681 Kalevi Jalgrattakool Tallinn 6 330 
2 80072321 Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi Tartu 6 212 
3 80172726 CFC Spordiklubi Tallinn 5 462 
4 80083879 Pärnu Kalev SK Pärnu 4 685 
5 80112121 Rein Taaramäe Rattaklubi Tartu 3 143 
6 80138356 Viljandi Rattaklubi Viljandi 2 901 
7 80171187 Nõmme Rattaklubi Tallinn 2 513 
8 80042449 JK Viko Vihtra 2 039 
9 80113600 SK Rakke Lääne-Virumaa 1 168 

10 80189715 Jõhvi Rattaklubi Jõhvi 1 101 
11 80016469 JSK Vooremaa Centrum Jõgeva 1 012 
12 80219296 Haanja Rattaklubi Haanja 900 

13 80098487 SJK Viiking Saaremaa 764 
14 80327494 Peloton Tartu 745 
15 80172465 Raplamaa RK KoMo Rapla 615 
16 80084620 Tartu SK Velo Tartu mk 452 
17 80298901 Cosmos Sport Jüri 285 

18 80302821 Kuusalu Rattaklubi Kuusalu 258 
19 80045347 Narva Temp Narva 86 
20 80084034 Pärnu Jalgrattaspordiklubi Rave Pärnu 60 
21 80178611 JK Freedown Tartu 56 
22 80257730 Janek Tombaku Rattaklubi Põltsamaa 50 
23 80057496 Eesti Jalgratturite Liit Tallinn 10 569 

   Kokku 51 406 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 
Kinnitada tabelis esitatud riiklikud noortespordi toetused EJL liikmetele. 
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4. Martin Loo 2015. a. tegevusplaan. 

KUULATI: 
H. Lomp - Alustaks eelmise hooaja lõpust. Eelmise aasta sügisel lõppes leping Itaalia klubiga, 
kuna teavitus toimus alles sept. algul, siis jäi aega tegutsemiseks väga vähe, varem oli klubi 
avaldanud soovi jätkata koostöö kuni Olümpiani. Kas põhjuseks oli vigastus, 
tagasihoidlikumad tulemused, keeruline majandusklik olukord või soov keskenduda ainult 
noortele on raske öelda. 
Sellest tulenevalt võtsime ühendust erinevate rahvusvaheliste klubidega, uurimaks kas oleks 
võimalik uut hooaega alustada nende ridades. Paar tiimi võtsid ühendust, et täpsustada 
koostöö võimalusi aga paraku oli enamus tiimidel juba kokkulepped tehtud ning täiendava 
sõitja juurde võtmist ei võimaldanud piiratud eelarve. Oluline aspekt oli majanduslik pool 
kuna Martinil ei ole ühtegi isiklikku sponsorit, mis olnuks küllalt tugev lisaargument, siis 
jäidki läbirääkimised tulemusteta.  
Võimalik liitumine mõne klubiga tingimusel, et kokku lepitud kulud kannab sportlane ise, 
teostades vastav ülekande hooaja alguses, ei olnud võimalik,  sest puudusid vajalikud 
rahalised vahendid. 
Samaaegselt pöördusime  ka erinevate ettevõtete poole, eesmärgiga leida sponsoreid, kellel 
oleks huvi ja võimalusi toetamiseks. Kokku sai edastatud ca 80 taotlust aga paraku positiivse 
tulemuseni ei jõutud ühegagi. Eestis tegutsevatel ettevõtetel puudub huvi toetada sportlast, kes 
võistleb enamus ajast väljaspool Eestit ning toetamine on seotud ka emotsionaalse poolega -> 
spordialaga on kujunenud juba pikaajaline koostöö või spordiala leiab pidevat kajastamist 
meedias  või on huvi konkreetse sportlase käekäigu suhtes. Toetajatel on välja kujunenud alad 
ja sportlased keda toetatakse, mis suuresti põhineb isiklikul suhtel või emotsionaalsel sidemel 
antud spordiga. 
Kui jätta kõrvale möödunud hooaeg, siis on Martini tulemused pidevalt paranenud,  2013 
aastal võitles Martin kõigil tähtsamatel sõitudel kohtade eest maailma 20. parima 
mägiratturiga. Šveitsis toimunud Euroopa Meistrivõistlused lõpetas 15. kohaga, 
Maailmameistrivõistlustel Lõuna Aafrika Vabariigis saavutas 19. koha, maailmakarika sarja 
üldkokkuvõttes oli 30-nes ning Itaalia karikasarja kokkuvõttes kõrge 3. koht. Kogu hooaja 
jooksul oli UCI reitingutabelis Eesti ratturitest kõige  kõrgemal kohal, hooaja kokkuvõttes 26. 
kohal ning Eesti Rahvuskoondis 22. kohal. 
Nimetatud tulemusi arvestades oleks Eestil võimalik mägiratta XCO võistlusklassis 
kvalifitseeruda 2016.a. olümpiamängudele. Kvalifitseerumiseks vajaliku reitingukoha 
saavutamise eelduseks on osalemine maailmakarikasarja võistlustel ning erinevatel UCI 
rahvusvahelistel mägiratta võistlustel. Ühe hooaja eelarve on ~ 50tuh eurot. 
Kuna pereliikmete ja lähituttavate senised tegevused saamaks rahalisi vahendeid, mis 
võimaldaks organiseerida Martin Loo osalemist treeninglaagrites, rahvusvahelistel võistlustel, 
on jäänud tulemusteta, siis pöördume alaliidu juhatuse poole, millised oleksid alaliidu 
võimalused leida vahendeid finantseerimaks Martin Loo sportlastee jätkamist 2015 aastal? 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 
Kinnitada reservist Martin Loo toetuseks 5000 €. 

5. Pp. EJL juhatuse järgmise koosoleku aeg ja koht. 

OTSUSTATI: 

Järgmine Juhatuse koosolek toimub 22. aprill 2015, kell 16:00, AS Standardi maja, Marja 9, 
Tallinn, 8 korrus. 
 


