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  Aerobike Cycling Agency juhatuse liige   Mihkel Reile 
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  Ratta Agentuuri juhatuse liige    Kristian Randver 

  Klubi Tartu Maratoni juhatuse liige    Indrek Kelk 

PUUDUSID: 
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Koosoleku juhataja: Jaan Toots 
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Päevakord: 

1. Eelarve hetkeseis 30.11 ja 2016.a. projekti kolmas lugemine.  

2. EJL 2016 võistluskalendrist, tasudest ja Eesti MV korraldusest.  

3. Suunad ja ideed kandepinna laiendamiseks nii tipp, kui rahvaspordis. 

4. Treenerite NK ettepanek muudatustes treenerite tööjaotuses ja värskendused koondise 

treenerite koosseisu. 

5. Muud küsimused. 

 



1. pp. Ülevaade eelarvest seisuga 30.11.2015 ja 2016. eelarve 3. lugemine. 

KUULATI: 

U. Karlson - 30.11.2015 seisuga raha arvel koos reserviga kokku 55 870 €. Eeldatav seis pangas 

aasta lõpuks 53 889 €. 

2015. a. laekunud tulud 30. nov. seisuga on 475 900 €, mis on ca 104% aastaks planeeritust. 

Prognoosi kohaselt laekub veel raha 9 657 € ulatuses. 

2015.a. tehtud kulud 30. nov. seisuga 512 515 €, mis on ca 110% aastaks planeeritust. Aasta 

lõpus veel tehtavad väljaminekud umbes 11 637 € ulatuses. 

2015. aastal laekunud tulude ja tehtud kulude vahe on -36 615 €, aasta lõpuks prognoos -38 596 

€. (Jääk pangas aasta lõpus 53 889 €.) 

2016. aasta eelarve 3. lugemine. 

Prognoositav panga jääk 2016. a. algul 53 889 €. 

2016. a. tulude osas ei ole seis suures osas muutunud. Selgem on pilt vaid EOK lepingu osas, mis 

sõlmitakse vaid 8. kuuks, need mahud on teada. Mis saab aasta viimase 4 kuu EOK toetustega, 

millises mahus, ei ole teada. Vastav korrektuur on eelarves tehtud. Täiendatud on ka 

reklaamlepingute osa, vastavalt eelmisel koosolekul kokkulepitule. Planeeritavad tulud 2016. a. 

oleks 351 766 €. Raha kasutada kokku 405 655 € (sisaldab reservi ja 2016. a. tulusid). 

Kulude poolel on sisse viidud korrektiivid, mis otsustati eelmisel juhatuse koosolekul. 

Kulud 2016. a on planeeritud mahus 362 687 €. 
Eelarve lühike. 

TULUD     Kinnitatud Täitmine 31.11. 2016 

1. Riiklik toetus     187 135  187 135   96 000 

2. EOK OM ja muude spordiprojektide toetus 101 570  99 484   73 566 

3. Kultuurkapitali toetus    66 500  66 850   35 000 

4. Hasartmängumaksu nk. toetus  12 500  9 663   7 000 

5. Liikmemaksud    5 600  6 640   5 700 

6. Võistluste registreerimismaks   12 000  18 971   12 000 

7. Litsentside müük    10 000  10 017   9 500 

8. Osavõtumaksud kohtunikud   19 000  22 158   22 000 

9. Kindlustused     3 000  3 041   3 000 

10. Klubide, sportlaste osalemistasu  6 000  5 240   5 000 

11. Muud finantstulud    5 000  7 436   8 000 

12. Reklaamitulud    20 000  28 021   65 000 

13. Sihtotstarbelised muud toetused  7 770  9 920   10 000 

14. Auhinnarahad    0  1 324   0 

TULUD KOKKU jooksval aastal  456 075  475 900   351 766 

Eelnevate perioodide kasutamata raha (reserv) 92 485  92 485   53 889 

RAHA KASUTADA KOKKU   548 560  568 385   405 655 

KULUD     Kinnitatud Täitmine 31.11. 2016 

1. EMV korraldamine    28 300  31 407   30 700 

2. RV võistlused Eestis    97 700  95 271   10 300 

3. Spordiprojektid    41 125  41 125   41 000 

4. Koondised     87 500  119 689   88 000 

5. Muud tiitlivõistlused (MM, EM, OM)  49 000  59 030   12 500 

6. Stipendiumid     23 000  27 315   20 000 

7. Üldtegevus     139 022  136 854   159 787 

8. Turundusprojektid    1 400  1 825   400 

KULUD KOKKU jooksval aastal  467 047  512 515   362 687 



Tulud – Kulud, jooksva aasta   -10 972  -36 615   -10 921 

Jooksev tulem tegevusest/panga jääk seisuga 81 513  47 050   42 968 

RESERV 

     Reserv 2015 Täitmine 31.11.15 Jääk 2015 lõpp 

2016 

1. Reserv jooksva aasta spordiprojektidele 28 573  28 573   0  0 

2. Reserv järgmisteks aastateks  63 912  25 932   37 980  53 889 

Kokku     92 485  54 505   37 980  53 889 

2015. aastal tehtavad kulutused jooksva aasta reservist  28 573 

1. EMV korraldamise kulud      1 400 

2. Juunioride osavõtt rahvusvahelistest võistlustest   6 200 

3. MU osavõtt rahvusvahelistest võistlustest (11 võistlust)  15 973 

4. M. Loo 2015.a maastikurattasõidu treening ja võistlustoetus  5 000 

Kokku         28 573 

Jääk         0 

2015. aastal tehtavad kulutused suurest reservist   63 912 

1. MU osavõtt rahvusvahelistest võistlustest    5 000 

2. M. Loo 2015.a maastikurattasõidu treening ja võistlustoetus  10 000 

3. MU osavõtt Tour de I´Avenirist     4 932 

4. MU sügislaager det. 2015       6 000 

Kokku         25 932 

Jääk         37 980 

2016. aastal tehtavad kulutused järgmiste aastate reservist  53 889 

2016. EMV korraldamine maanteesõidus    6 000 

MU projektid        5 000 

Kokku         11 000 

Jääk         42 889 

2016. eelarves on arvestatud EOK, riiklike ja erinevate fondide minimaalsema võimaliku toetuste 

suurustega. Seetõttu on teatud alalõigud kuludes minimaalse kuluga või üldse katteta. 

Välja on toodud prioriteedid, millises järjekorras peaks rahastama spordiprojekte, kui toetuste 

kogusumma osutub suuremaks. 
        Planeeritud  Vajadus 

1. Tiitlivõistlused (MM, EM, OM)    12 500  59 000 (-46 500) 

1.1. EM maanteesõidus M/N-Eliit, MU, M/NJ   7 000  18 000 

1.2. Euroopa noortemeistrivõistlused    0  5 000 

1.3. EM maastikurattasõidus     3 000  8 000 

1.4. MM maanteesõidus M/N-Eliit, MU, N/MJ   0  20 000 

1.5. MM maastikurattasõidus      2 500  8 000 

2. Koondised       24 000  39 000 (-15 000) 

2.1. Maastikurattakoondis treeninglaagrid, rahv.võistlused  10 000  17 000 

2.2. Naiste koondise treeninglaagrid ja osavõtt võistlustest 0  5 000 

2.3. Juuniorite treeninglaagrid ja võistlused   14 000  17 000 

           (-61 500) 

OTSUSTATI: Eelarve kolmas lugemine lugeda lõpetatuks. 

2. pp. EJL 2016 võistluskalendrist, tasudest ja Eesti MV korraldusest.  

2.1 EJL 2016 võistluskalendrist, tasudest. 

KUULATI: 



J. Toots - Eelmisel juhatuse koosolekul võtsime vastu karmi otsuse pikendada kalendritasu 

maksmise aega kuni 30.11., peale seda kuupäeva on tasu kahekordne, mis peab olema teostatud 

31.12.2015. 

31. det. jääb kehtima, aga teeks sellise ettepaneku, et ei rakendaks topelttasu ning peale seda 

kuupäeva on kalender lukku löödud. 

KUULATI: 

A.Tõnissaar – Meie kalender ja kogu see süsteemi ehitus on ajale jalgu jäänud. Suurem mure on 

see, et on tekkinud alatu konkurents. Alates 2010. a. Eestis rattaspordiüritusi rohkem selle 

poolepealt, kes rattaliidu kalendrisse kunagi ei registreeri. 

Täna on probleem selles, et need kes on Rattaliidule lojaalsed ja on ausalt kalendritasu ära 

maksnud, siis nendel läheb igapäevaselt raskemaks ja konkurentidel läheb kergemaks. 

2015. a. korraldati 187 võistlust, EJL kalendris 94. Peaksime oma liikmeid kaitsma hakkama selle 

osas.  

Peaksime looma süsteemi, mis motiveeriks ka teisi võistlusi EJL kalendrisse registreerima.  

Odavamat kalendritasu küsitigi sellepärast, et EJL liikmetel on rasked ajad. 

KUULATI: 

M. Reile – Aerobike maksab oma kassavoost 3% kalendritasudeks juba ära. 

KUULATI: 

E. Raasuke – Missugune see ideaalpilt oleks, kus me 3-4 aasta pärast peaksime olema? Kuhu me 

jõudma peaksime? 

KUULATI: 

A.Tõnissaar – Parem oleks loomulikult see olukord, et mida rohkem on üritusi EJL kalendris 

seda parem on. Motivaatoriks oleks uus reitingusüsteem. 

KUULATI: 

R. Rand - Kalendritasu täna muuta on mõtetu. See et süsteem on mäda ja et mida rohkem 

võistlusi seda parem - tegelt ei ole. Peab olema mingi kriitiline arv võistlusi, millest üle ei tohi 

olla. Kui on liigapalju võistlusi, siis hakatakse noori tapma.  

MTBest ürituse korraldajad peaksid olema kõik EJL liikmed.  

KUULATI: 

E. Veskimägi – Kui üle poole võistlusi on EJL kalendri välised, siis me peaksime hakkama 

tegelema hoopis nendega. Kuidas korraldatakse neid võistlusi ilma meie teadmata. 

KUULATI: 

R. Rand – ega me neid võistlusi ei suuda ka kõikki varustada kohtunikega. 

KUULATI: 

J. Toots – me ei soovi ka, et need kõik meie kalendris oleksid.  

KUULATI: 

M. Lepajõe – Võistlused tuleks kategoriseerida ja küsida mõistlik kalendrimaksu summa. Oma 

liikmeid peaksime kaitsma. 

KUULATI: 

R. Rand – On vaja luua see süsteem, kus EJL klubid eelistaksid EJL kalendri võistlusi. Järgmise 

aastaalgul tuleks maha istuda ja plaan paikka panna. 

KUULATI: 

M. Reile – Küsimus on selles, et kas kalendrisse kuulumine annab mingi eelise korraldajale. 

Tänapäeval on see ainult miinuseks. Äkki see kalender peaks olema nn. kliendikaart. Kohtunikku 

sa võid tellida nii kalendris olles kui ka väljaspool seda, aga kalendris olles oleks see palju 

odavam. Näiteks raadiojaamasi saaks kalendris olles EJL-ist tasuta, kui ei siis saab neid rentida. 



KUULATI: 

V. Kaldoja – Meil on kaks sisulist küsimust: a. miks korraldaja peaks olema EJL kalendris ja b. 

Miks osavõtja peaks eelistama seda võistlust, mis on EJL kalendris. Juhtivad organid peaksid läbi 

rääkima plussid ja miinused, mida tegema peaks ja järgmine aasta selle ära otsustama kuidas 

ülejärgmine aasta olema hakkab. 

KUULATI: 

E. Raasuke – Aidake meil disainida lahendus! 

KUULATI: 

R. Rand – Istume jaanuaris maha ja vaatame kuidas saame aastal 2017 edasi minna. 

OTSUSTATI: Topelttasu kohustus tühistada ja maksetähtajaks jätta 31. det. peale seda 

maksamata võistlused EJL kalendrist välja jätta. Peasekretäril luua üldkoosolekuks uus süsteem, 

mida juhatusele tutvustada veebruari koosolekul. 

2.2. Eesti MV korraldusest. 

KUULATI: 

U. Karlson - Peale viimase juhatuse koosoleku otsust lisada reservist täiendavalt 6 000 € 

maanteesõidu MV läbiviimise toetuseks, esitati kahe korraldaja poolt Liidule 20. nobvembriks 

sooviavaldus võistluste läbiviimiseks. Taotluse esitasid: Aerobike Cycling Agency, 

toimumiskohaks oleks Kiili, kus võistlused toimuksid ca 10,5 km pikkusel ringil; Spordiklubi 

Viko, kes pakkus potentsiaalseteks asukohtadeks Otepää või Karksi-Nuia. 

Valiku, kellele õigus anda, selgub kui korraldajad on esitanud täpsema nägemuse korralduse, raja 

ja ajagraafiku osas. Riikide MV läbiviimiseks määratud ajavahemikul on jaanipäev, mis poolitab 

nädala, see teeb asja keerulisemaks. 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: võeti teadmiseks. Võimalikud EMV kuupäevad 18.-22.06.2016. 

BMX krossi EMV korraldusest. 

KUULATI: 

U. Karlson - Viimasel koosolekul tehti otsus BMX krossi läbiviimisõiguse andmisest Airpark 

Spordiklubile. 2016. aasta Eesti MV korralduse temaatika oli arutluse all ka 17.11 toimunud 

treenerite nõukogu koosolekul. Treenerite nõukogu otsustas edastada ettepaneku juhatusele, 

milles soovitati 2016. aastal eelistada BMX võistluse läbiviimiskohana Tartut. Argumendid Tartu 

kasuks olid, 5. a korraldamise kogemus BMX krossis, samuti mitme aastane EMV BMX krossi 

korraldamise kogemus. Tartu linna kaasabil on septembris – oktoobris täielikult renoveeritud 

rajakate muldosa, kevadel viiakse töö lõpuni tipptasemel rajakatte paigaldamisega. Korraldati ka 

hääletus, kus Tartu sai 9 ja Tallinn 1 poolthääle. 

Oleks mõistlik ümber mõelda ja anda võimalus uuesti Tartule 

KUULATI: 

J. Veeranna – EMV on üks osa Tartus korraldatavast võistlussarjast, millega on arvestanud 

naaberriigid. Eesti MV läbiviimine Tallinnas rikuks kogu sarja, kuna aeg on UCI poolt 

fikseeritud ja samal ajal Tartus enam võistlust korraldada ei saa. 

2017.a. tuleb kindlasti teha mingid muudatused ja mõelda see asi ringi. 

KUULATI: 

U. Karlson – M. Meriloo on nõus taanduma. 

OTSUSTATI: 2016.a. BMX EMV korraldada Tartus. 



3. pp. Suunad ja ideed kandepinna laiendamiseks nii tipp, kui rahvaspordis 

KUULATI: 

U. Karlson - Viimasel juhatuse koosoleku anti mulle ülesandeks esitada ideid koos 

rakendusskeemiga kuidas süsteemi raha juurde tuua. 

Arvestades projekti ettevalmistamiseks antud lühikest perioodi, jäi aega napiks vettpidava 

rakendussüsteemi väljatöötamiseks. Üldjuhul aasta lõpus on alaliidus palju jooksvaid 

organisatsioonilisi töid, lisaks erinevad taotlused ja aruandlus millest sõltub riiklik rahastamine.  

Antud situatsiooni arvestades esitaksin esimese etapina ideid, mida võiks rakendada. Ideede 

aluseks on võetud juhatuse koosolekutel läbijooksnud mõtted. 

Pakutav ideede projekt on olemuselt turunduse teema, kuidas rattasõitu müüa harrastus ja 

tavaratturitele, et oleks huvitav võistluste korraldajatele, suurendaks harrastajate hulka ja nende 

koondumise klubidesse. Tuleb kindlasti arvestada, et hea projekti väljatöötamine ja rakendamine 

läheb midagi maksma. Küsimus on, kas täna liidu kontor kahe töötajaga sellist projekti suudab 

luu ja edukalt ellu viia? Paljudes OM alade liitudes on täiendavalt kuni 4 projektipõhist töötajat, 

kes erinevate noorte ja arendusprojektidega tegelevad. 

Tasuks kaaluda projektipõhise töötaja värbamist, kes saaks keskendunult teostada uuringuid, 

millised on võistluste korraldajate ja harrastussportlaste ootused ning mille eest ollakse valmis 

maksma. 

Eesmärgid: 

Luua struktuur, mis motiveeriks tegelemist rattasõiduga. 

Jalgratturid – võistlused, matkad –klubid – koolitused – kohtunikud– treenerid. 

Struktuuri iga osa on omavahel seotud ja koos toimivana kasvatab kandepinda. 

Süsteemi ülesehitus peab looma eeldused ja soodustama ratturitele litsentside soetamist, tõstma 

võistluste korraldajate huvi ürituste registreerimiseks EJL kalendris, ürituste arv kalendris 

kasvatab vajadust kohtunike järele, võistlused omakorda soodustavad ratturite liitumist klubidega 

ja uute loomist, klubides tekib vajadus treenerite järele. Süsteem hakkab ennast ise kasvatama. 

Võimalused: 

1. Luua ühtne reitingusüsteem, mis on seotud kõigi EJL kalendris olevate üritustega 

(võistlused, matkad). Punkte annavad kõik võistlused vastavalt kategooriale. Reitingus saavad 

osaleda ratturid, kes omavad litsentsi, samas ei keela litsentsi puudumine võistlusel osalemast, 

välja arvatud kõrgemad EJL (EMV, 1) ja UCI kategooria võistlused. 

Üldine reiting oleks teema, mida pakkuda Liidu poolt sportlastele ja võistluste korraldajatele. 

Plussid: 

Reitingus olemine peaks suurendama huvi litsentsi soetamise vastu. 

Reiting tõstaks võistluste korraldajate huvi võistlusi registreerida EJL kalendris. 

Reiting annab täiendavaid võimalusi klubidele spordiprojektide rahastamiseks. 

Pikemas perspektiivis kasulik kuna kandepind kasvab. 

Miinused: 

Ei ole tead, kas reitingus osalemine harrastusratturile oleks piisavalt atraktiivne, et soetada 

litsents. 

Kaasnevad kulud, mis võivad osutada suuremaks loodetavatest tuludest.  

Ei ole teada kui kaua on tasuvuse aeg. 

2. Reguleerida litsentsi tasud erinevatele kategooriatele (sportlane, harrastaja), mis oleks 

taskukohased. 

Plussid: 

Litsentsiomanike kasvuga laieneb kandepind, kaasneb ka täiendav tulu. 



Tekib andmebaas, mida saaks turunduslikel eesmärkidel kasutada. 

Suurem kandepind suurendab huvi üritusi korraldada. 

Miinused: 

Litsentsi omamine ei saavuta piisavat atraktiivsust. 

Huvi võistlusspordi vastu aastatega langeb. 

Balanss litsentsi omanike ja võistlustel osalejate vahel ei ole tasakaalus, mille tulemusena 

võistluste korraldajad omavad ebakindlust. 

3. Anda kõigile võistlustele võimalus registreerida EJL kalendris.  

Reguleerida võistluste kalendritasud, mis oleks vastuvõetavad ja atraktiivsed erinevate 

kategooriate võistluste korraldajatele. Vastu pakub Liit enda poolt hallatavat reitingut ja 

muid kaasnevaid süsteeme. 

Plussid: 

Võistluste arvukuse suurenemisega kasvab harrastajate hulk. 

Tugevdab regionaalset aktiivi võistluspaikades. 

Loob tingimused harrastajatel organiseeruda ja luua uusi klubisid. 

Kasvatab EJL liikmeskonda. 

Suurendab treenerite vajadust. 

Suurendab kohtunike vajadust. 

Miinused: 

Võistlusi on liiga palju, osalejaid ei jätku, konkurents tekitab pingeid. 

Väiksematel korraldajatel kaob motivatsioon, võistlusi jääb vähemaks ja trend aastatega on 

langev. 

4. Kodulehekülje uuendamine.  

Koduleht peaks lisaks muule ajakohasele võimaldama: kiiret litsentsi taotlemise võimalust 

ka harrastajatel, kes pole seotud klubidega, koos tasumise võimalusega; võistluste 

registreerimist, koos tasumise võimalusega; võistlustulemuste automaatset üleslaadimist 

koos reitingutega; võistluste näitamist otseülekannetena; pangalinkide olemasolu 

erinevate ürituste ja osalemise registreerimiseks. 

Plussid: 

Ühtse paketina muutuks koduleht atraktiivseks ja heaks abivahendiks võistluste 

korraldajatele, osalejatele, klubidele, kohtunikele, ajakirjanikele. Kasvaks külastajate arv, 

seega ka võimalus seda müüa. 

Lihtsustab võistlustele registreerimist ja tasude maksmist. 

Suurendab võistluste kalendrisse registreerimise huvi. 

Miinused: 

Lehe valmistamise kõrged kulud 10 000 – 15 000 €. (Rentimine ei ole päris õige, sest sinna 

on sisse kirjutatud teatud varjatud tasud. Vähem kui kolme aastaga maksaksime rendi ja muu 

kaasneva eest vähemalt 15 000 €). 

Täna on mitmel suuremal võistluse korraldajal head kodulehed olemas, seega pakutava 

atraktiivsus ei pruugi olla kõrge. 

Trügime professionaalsete võistluste korraldajate mängumaale. 

5. Liidu tegevusse oleks vaja kaasata täiendavat tööjõudu, kes haldaks ja arendaks uusi 

loodavaid projekte. Hetkel olemasolevate kohustuste juures, ei ole kahel töötajal võimalik 

täiendavat koormust juurde võtta. Vabatahtlikkuse aluse, nii öelda õhina-põhiselt, on 

raske inimesi leida ja nendelt kvaliteeti nõuda. 

Plussid: 

Uute projektide analüüs ja elluviimine muutuks kiiremaks. 



Kogu kontori töökorraldus muutuks efektiivsemaks. 

Miinused: 

Puudub vajalik rahaline ressurss. 

ETTEPANEK: 

V. Kaldoja – Meil peaks olema tsentraalne kodulehekülg, kus iga meie poolt litsentseeritud 

sportlane saab trandsponderi ja läheb suvalisele võistlusele, sealt tuleb automaatselt juba meie 

leheküljele kokkuvõte. Ainuke asi kuidas seda realiseerida ja palju see maksma läheks. Loogiline 

oleks selline süsteem, et klubid kasutaksid seda. 

OTSUSTATI: Suund on hea. Teha workshopid ja neid ideid edasi arendada ning luua 

rakendussüsteem. 

4. Pp. Treenerite NK ettepanek muudatustes treenerite tööjaotuses ja värskendused 

koondise treenerite koosseisus. 

KUULATI: 

U. Karlson - 17.11 toimunud treenerite nõukogu koosolekul arutati mil viisil ja kuidas peaks 

tippspordi arendussuundadega edasi liikuma, et ajale jalgu ei jääks. Arutati kuidas võiks välja 

näha järgnevate aastate koondise treenerite tööjaotus ja värskendatud struktuur. 

Peale erinevaid mõtteavaldusi otsustas Treenerite nõukogu teha juhatusele ettepanek määrata 

koondiste peatreeneriks Jaan Kirsipuu, MU treeneriks Rene Mandri. Juuniorite koondis tegevuse 

planeerimine ja selle elluviimine jaguneks kolme treeneri, Jaan Kirsipuu, Rene Mandri ja 

Audentese treeneri Andri Lebedevi, vahel. Ettepanek pandi hääletusele. Otsus võeti vastu 10 

poolt häälega, 1 oli erapooletu. 

KUULATI: 

J. Toots: Jaan Kirsipuu on kõikide alade peatreener. 

KUULATI: 

M. Lepajõe: Töölepingusse tuleks Jaan Kirsipuu tööülesanded täpselt kirja panna. 

KUULATI: 

V. Kaldoja: Kas Jaanil on kõik treeneri paberid korras? 

OTSUSTATI: Juhul kui paberid on korras määrata Jaan Kirsipuu peatreeneriks 21. detsembrist 

või alates sellest kuupäevast kui paberid on korras.  

5. pp. Muud küsimused. 

5.1. Vajadus pangaarve ja krediitkaardi avamiseks MU koondise tarbeks. 

KUULATI: 

U. Karlson: Selleks, et kiiremini ja odavamalt soetada lennupileteid ja broneerida majutust, oleks 

mõistlik avada uus pangaarve MU koondise projektidele. 

OTSUSTATI: Avada teine pangaarve MU koondise tarbeks. 

5.2. Vajadus uuema väikebussi soetamiseks. Arutada, millised oleks odavamad 

võimalused? 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: U. Karlson pöördub AS Silberautosse vastava bussi soetamise sooviga. 

5.3. Järgmine juhatuse koosolek 



OTSUSTATI: Järgmine juhatuse koosolek toimub 20. jaanuaril, kell 16.00. Enne juhatuse 

koosolekut toimub Standardis kokkusaamine politsei ja maanteeametiga kell 13.00-15.00. 


