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AEG: 31. jaanuaril 2015 kell 10.00 – 11.30   

KOHT: Vändra Raamatukogu, Pilve tn 2, Vändra, Pärnumaa http://vandra.ee/index.php?p=116

   

OSALEJAD: vt. osalejate nimekirja 

 

PÄEVAKORD:  

1. Koosoleku avamine, päevakorra tutvustamine  

2. Kohtunike kogu juhatuse hooaja 2014 tegevusaruande ettekanne  

3. Juhatuse tegevusele hinnangu andmine, kohtunike põhimääruse kinnitamine 

4. Uue juhatuse koosseisu valimine 

5. Jooksvate küsimuste ja probleemitõstatuste  arutelu 

 

KOOSOLEKU KULG JA OTSUSED:  

1. EJL kohtunike kogu juhatuse esimees ja koosoleku juhataja R. Solnask avas koosoleku, tänas 

kokkutulnuid ja tutvustas päevakorda.  

 

2. Juhatuse esimees kandis ette 2014 a kohtunike kogu juhatuse tegevusaruande. Ta tunnistas 

juhatuse töö möödunud aruandeperioodil edukaks, millele aitasid suuresti kaasa paljud aktiivsed 

kohtunikud. Kuremaal toimunud üldkoosolekul juhatusele püstitatud ülesanded said täidetud. 2014 

statistilised näitajad: teenindati 82 võistlust, kokku 101 võistluspäeva, 582 kohtunikupäeva, 77 

kohtunikku (neist litsentseerituid 39). Peakohtuniku aruannetest on esitamata üks. Rõõmu teeb, et 

meil on järelkasvu uute kohtunike näol. Kohtunikud osalesid EJL kohtunike koolitustel, 

tasemeeksamitel ja juhatuse liikmed võistlusreglemendi aruteludel.  

 

3. Juhatuse tegevusele hinnangu andmine. M. Lepajõe tegi ettepaneku hinnata juhatuse töö 

hindega „hea“. Ta sõnas, et alaliidu juhatuse liikmena ta teab, et Kohtunike Kogu juhatus on teinud 

väga head tööd, alati saaks paremini, aga kindlasti on töö olnud parem kui „rahuldav“. 

T. Reedi tegi ettepaneku, et vältimaks valikute paljusust (väga hea, hea, rahuldav, mitterahuldav) 

juhatuse tegevusaruanne kinnitada või mitte kinnitada. 

Otsus: Üldkoosolek hindas Kohtunike Kogu juhatuse tegevuse „heaks“. 

 

Kohtunike põhimääruse muudatuste tutvustamine. Redigeeritud on sõnalist osa, sisuline pool jääb 

üldjoontes samaks.  

Lisa 1-st (aktiivsuse määratlemise juhend) välja jätta punkt 2.8 

2.8 Peakohtunik, kes ei esita õigeks ajaks (7 päeva) peakohtuniku aruannet, 



Peasekretär, kes ei esita õigeks ajaks (2 päeva) EJL-i kodulehele ülespanekuks nõuetele 

vastavaid võistlusprotokolle - (miinus) 3 punkti 

Otsus: Üldkoosolek kinnitas muudatused. Kohtunike Kogu Põhimäärus koos Lisaga avalikustatakse 

taas EJL kodulehel. 

 

4. Uue juhatuse koosseisu valimine. Koosoleku juhataja R. Solnask palus uue juhatuse 

koosseisu valimiseks koosolekut juhatama M. Lepajõe. Koosolekul osales 26 kohtunikku, kellest 21 

olid 2014 a litsentsiomanikud. Lisaks olid puuduvad kohtunikud M. Nanits ja J. Veeranna volitanud 

kaht kohalolnut kohtunikku hääletamisprotseduuril ennast esindama. Seega 23 „häält“ 39-st liikmest 

andsid vajaliku kvoorumi otsuste vastuvõtmiseks. 

M. Lepajõe tõstatas esiteks küsimuse, kas jätkame viieliikmelise juhatusega? Kõik olid poolt. Teiseks, 

kas jätkame sama koosseisuga või on kellelgi ettepanekuid uute juhatuse liikmete kandidaatide osas? 

Ettepanekud uute kandidaatide osas puudusid. Kolmandaks, kas teeme avaliku või salajase 

hääletuse? Koosolek oli avaliku hääletuse poolt.  

Otsus: Üldkoosolek valis Kohtunike Kogu juhatuse koosseisu järgmiseks neljaks aastaks avaliku 

hääletusega. Koosseisu kuuluvad R. Solnask, M. Nanits, M. Paal, R. Rannamets ja R. Ronimois. 

Juhatuse esimehe valimine saab toimuma esimesel juhatuse koosolekul. 

 

5. Jooksvad küsimused ja probleemitõstatused 

- Kas EJL kalendris registreerimata võistlustel lubada osaleda litsentsiga kohtunikel? 

Eesti väiksust arvestades ei ole mõtet piiranguid kehtestada. 

- Kas peakohtuniku aruanne võiks olla avalikult loetav? 

Siiski mitte. Õigustatud huvilised, eelkõige võistluse korraldajad, saavad selle kindlasti võistluse 

peakohtunikult ja arhiivimaterjalidena vajadusel  R. Solnaski poole pöördudes. 

- Peakohtuniku aruannete kvaliteet on paranenud, aga arenemisruumi veel on. Oluline on täita 

kommentaaride lahter sõnalise osaga. Kas võistlus areneb, kas korraldaja on arvesse võtnud 

eelmise aasta märkusi, mis on väga hästi, mis on väga halvasti jne.  Esitamisel aruanne jätta 

samasse vormi, mis laetakse alla EJL lehelt. Mitte panna PDF vormi. 

- Kohtunike päevamäärad jäävad samaks, mis kinnitatud aastal 2013. 

- Sügiskrosside üldjuhend. Sisutühi, kohati vastukäiv. Kas MAS või CC? 

- Järgmisteks hooaegadeks on mõttekas septembrikuised sügiskrossid planeerida MTB-

distsipliinina ja oktoobri keskpaigast alates alustada CC-distsipliini osavõistlustega.  

 

 

Protokollis: A. Sitska 

 

 

 

 



EJL kohtunike kogu üldkoosolekul osalenute nimekiri (ärakiri) 

 

1. Madis Lepajõe 

2. Mari Paal 

3. Mati Värv 

4. Anneli Sitska 

5. Raivo Rannamets 

6. Arbo Aasoja 

7. Raimo Ronimois 

8. Tiit Pekk 

9. Kairi Nuija 

10. Anu Uin 

11. Kuldar Põder 

12. Lia Rannamets 

13. Madis Kivilo 

14. Rein Solnask 

15. Ants Väravas 

16. Kaja Malts 

17. Kaja Remmelgas 

18. Tiit Idarand 

19. Pait Peri 

20. Edgari Treier 

21. Annika Parv 

22. Kaljo Veltbach 

23. Teet Reedi 

24. Andres Jõessar 

25. Raul Aarma 

26. Aivo Liksor 

 

 

 


