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                                       Eesti Jalgratturite Liidu üldkoosoleku 

                                                        PROTOKOLL  

 

 

 

 Tallinn                                                                                              16.veebruaril 2001 

                                                                                                             Algus kell 16:00 

                                                                                                             Lõpp kell 17:30 

 

 

Eesti Jalgratturite Liidu üldkoosolekust võttis osa 43 inimest - 20 klubi esindajat/delegaati 

(sh. 2 EJL juhatuse liiget - J.Kalmus, K.Rausepp), 8 EJL juhatuse liiget (V.Reiljan, R.Kirsi- 

puu, M.Kivilo, A.Kitsing, E.Pärni, J.Kalmus, K.Raudsepp, K.Laas) ja 15 külalist. 

 

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade oli välja saadetud EJL liikmesklubidele. 

Üldkooslekust osavõtjate registreerimine algas kell 15:30. Osavõtjatele jagati välja üldkoosoleku 

päevakorra projekt. 

 

EJL president Villu Reiljan avas koosoleku, tervitas osavõtjaid ja tegi ettepaneku alustada üld -

koosoleku otsustusvõime kontrolliga. 

Osavõtjate registreerimislehtede põhjal selgus, et EJL 25st liikmesklubist on esindatud 20 klubi 

(igat klubi esindab 1 liige), mis on 80 % ja seega on üldkoosolek otsustusvõimeline. Klubide 

esindajatele hääleõiguslikele delegaatidele on välja antud 20 mandaati. 

President tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks EJL juhatuse liikme Madis Kivilo. 

Koosolek oli nõus ja Madis Kivilo asus  koosolekut juhatama. 

Juhataja tegi ettepaneku valida koosoleku  protokollija ja häältelugemise komisjon. Ettepanek, 

valida koosoleku protokollijaks Eneken Vesmes ja häältelugemise komisjon 2-liikmeline - Madis 

Kivilo ja Rein Solnask,  pandi hääletusele. Hääletamise tulemusena - kõik poolt - valiti protokol-

lijaks Eneken Vesmes ja häältelugemise komisjoni liikmeteks Madis Kivilo ja Rein Solnask. 

 

Juhataja asus koosoleku päevakorra kinnitamise juurde. Ta teatas, et päevakorra projekt on kõi-

kidele osavõtjatele välja jagatud. Kuna täiendavaid ettepanekuid päevakorra punktide osas ei 

olnud, siis juhataja tegi ettepaneku koosoleku läbiviimiseks päevakorra järgi, millega koosolek 

nõustus järgmiselt : 

1. Koosoleku rakendamine 

2. Sõnavõtud ja ettepanekud 

3. Presidendi, asepresidentide ja juhatuse liikmete valimine 

4. Vanematekogu esimehe valimine 

5. Koosoleku lõpetamine 

 

Juhataja tegi ettepaneku kinnitada koosoleku kodukord. Koosolek nõustus ettepanekuga anda 

sõnavõttudeks aega 3 minutit. 

Juhataja tegi ettepaneku otsustada päevakorra p.3 ja p.4 hääletamise kord  kuna tegemist on va-

limistega. Hääletamisele pandi ettepanek viia valimised läbi avaliku hääletamise teel ja hääleta-

mise tulemusena 20 poolt häält - otsustati valimised läbi viia avaliku hääletamise teel. 
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Juhataja tõdes, et koosolek on päevakorra punkt p.1 järgi rakendunud ja tegi ettepaneku asuda 

sisuliste päevakorrapunktide käsitlemisele, millega koosolek nõustus. 

 

Päevakorra punkt nr.2 

Sõnavõtud ja ettepanekud 

 

 

Juhataja andis sõna koosoleku külalisele, Enn Veskimägile. 

Suur tänu eelmisele juhatusele, kes 4 aastat rasket vankrit vedas. Sellesse perioodi mahub rida 

häid uusi tulemusi : Kirsipuu jt. Juurde on tulnud mägirattasõit, valdkond, mida edasi arendada. 

Probleemid on tippspordiga, juunioride maanteesõiduga, 23.a ja nooremad. 

Minu poole pöörduti palvega, et tuleksin EJL uue juhatuse koosseisu ja leiaks kandidaadid uude 

valitavasse juhatusse. Olin aastatel 1991-1994.a EJL juhatuses. 

Nägemus : EJL juhatus peaks koosnema liidritest, kes suudaks jalgrattasporti edasi viia, arenda-

da, leida vahendeid, juhatus personaalselt poliitilisem, juhtiv ja Eestis asju edasiviiv jõud; juha-

tus vähem klubiline. 

Kandidaadid EJL juhatusse 2001 - 2002, kellega läbirääkimisi peetud ja kes on andnud nõusole-

ku (tähestikulises järjekorras) : 

1. Aava, Tiit 

2. Ansip, Andrus 

3. Kallas, Siim 

4. Kirsipuu, Rein 

5. Lepajõe, Madis 

6. Murd, Aivar 

7. Mõis, Jüri 

8. Padar, Kaido 

9. Pärni, Evald 

10. Rand, Raivo 

11. Sammelselg, Guido 

12. Veskimägi, Enn 

13.-15.  Vabad kohad lisakandidaatidele 

 

Juhatus : president - Siim Kallas, 3 asepresidenti - Andrus ansip, Jüri Mõis, Enn Veskimägi 

Juhatuse kandidaatide koosseis peaks olema tugev, parem kui teistel aladel. 

Probleem rahas : viljelevate spordialade arv, kui paljusid riik suudab toetada. 

Arengukava EJL peasekretäri U.Karlsonil olemas ja laiali saadetud. Meie arusaamad langevad 

kokku. 

Igapäevane tegevus viia klubide tasandile - probleemide sisu lahendamine ja otsusteni jõudmine 

oleks treenerite nõukogu ja tehnilise komisjoni lahandada. 

Võimalus viia noortesport riikliku toetuse tasemele. Hawaii Express on nõus looma kooli,kuhu 

saaks sisse viia riiklikku õppeprogrammi.Selle probleemiga peaks tegelema juhatus. 

Vanematekogu koosneks endistest sõitjatest, treeneritest ja aktivistidest, kellel on pikaajalised 

kogemused ja kes oleks nõuandjad(Vastus A.Lekko küsimusele). 

Side Eesti Olümpiakomiteega - praegu esindab O.Sapožnin. Kui press kuulutab välja uue EJL 

juhatuse koosseisu, siis EOK otsib ise sidet(Vastus R.Johansoni küsimusele). 

 

Päevakorra punkt nr.3 

Presidendi, asepresidentide ja juhatuse liikmete valimine 

 

Koosoleku juhataja pani valitava juhatuse arvulise koosseisu ja E.Veskimägi poolt esitatud ju-

hatuse liikmete kandidaatide nimekirja arutusele ja viitas EJL põhikirja punktile 26 - juhatuse 

liikmete arv 9. 
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Enn Veskimägi tegi ettepaneku valida juhatuse koosseis 12-liikmeline. 

Allar Tõnissaar tegi ettepaneku valida juhatuse koosseis 13-liikmeline ja lisada juurde perso-

naalselt Sulev Lipp(kõrgharidusega reklaamispetsialist, rahvusvaheliste võistluste Baltic Cup 

läbiviimise kaasosaline). 

Rohkem ettepanekuid ei olnud. 

 

Koosoleku juhataja pani ettepanekud hääletamisele. 

Hääletamise tulemusena 20 poolt häält otsustati valida EJL juhatus arvuliselt 13-liikmeline ja 

lisada eelpool toodud juhatuse liikmete kandidaatide nimekirja Sulev Lipp. 

 

Koosoleku juhataja asus läbi viima EJL juhatuse personaalset valimist 

 

E.Veskimägi tegi ettepaneku valida EJL presidendiks Siim Kallas. 

Rohkem ettepanekuid ei olnud. 

Juhataja pani ettepaneku hääletamisele. 

Hääletamise tulemusena 20 poolt häält - valiti EJL presidendiks Siim Kallas. 

 

E.Veskimägi tegi ettepaneku valida EJL asepresidendid : arvuliselt 3 inimest ja personaalselt 

Andrus Ansip, Jüri Mõis ja Enn Veskimägi. 

Rohkem ettepanekuid ei olnud. 

Juhataja pani ettepaneku hääletamisele. 

Hääletamise tulemusena A.Ansip - 20 poolt häält, J.Mõis - 20 poolt häält ja E.Veskimägi - 20 

poolt häält - valiti EJL asepresidentideks Andrus Ansip, Jüri Mõis ja Enn Veskimägi. 

 

Juhataja tegi ettepaneku  viia läbi EJL juhatuse liikmete valimine arvuliselt 9 inimest nimekirja 

alusel järgmiselt : 

1. Aava, Tiit 

2. Kirsipuu, Rein 

3. Lepajõe, Madis 

4. Lipp, Sulev 

5. Murd, Aivar 

6. Padar, Kaido 

7. Pärni, Evald 

8. Rand, Raivo 

9. Sammelselg, Guido 

 

Rohkem ettepanekuid ei olnud. 

Juhataja pani ettepaneku hääletamisele ja hääletamise tulemusena 20 poolt häält - valiti EJL 

juhatuse liikmeteks : 

 

1. Aava, Tiit 

2. Kirsipuu, Rein 

3. Lepajõe, Madis 

4. Lipp, Sulev 

5. Murd, Aivar 

6. Padar, Kaido 

7. Pärni, Evald 

8. Rand, Raivo 

9. Sammelselg, Guido 
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Päevakorra punkt nr.4 

Vanematekogu esimehe valimine 

 

Juhataja andis sõna ettepanekuteks vanematekogu esimehe valimiseks 

Jüri Kalmus tegi ettepaneku valida Aare Kitsing vanematekogu esimeheks. 

Rohkem ettepanekuid ei olnud. 

Koosoleku juhataja pani ettepaneku hääletamisele ja hääletamise tulemusena 20 poolt häält - 

valiti EJL vanematekogu esimeheks Aare Kitsing. 

 

Päevakorra punkt nr.5 

Koosoleku lõpetamine 

 

Koosoleku juhataja andis sõna EJL presidendile, Siim Kallasele. 

Austatud EJL esindajad. Olin aastatel 1991 - 1994 EJL president ja seega olen jälginud jalg-

rattaspordi sündmusi. Siis oli keeruline aeg. EJL-il ei ole lihtne olnud. 

Ala on väärt, et sellega tegeleda. Küsimus , kas on tippsportlasi. Ala on populaarne ja areneb, 

toetuspind laieneb kui on üritused. Ka harrastusüritused, et oleks ala huvitav. Vajalik on side 

tippsportlaste ja harrastajate vahel. 

Eesmärk tippudest kuni harrastajateni finantsiline toetus. Kasutada koolitusvõimalusi treene-

ritele. Kui on tippsportlane, siis vaja ka maailmatasemel nõuannet. Juhatuse koosseisuga aidata 

lahendada perspektiivikate noorte leidmine. Sportlastel peab olema endal motivatsioon.  

Eesmärk EJL arengukava jätkata. Rahvusvaheliste võistluste korraldamist jätkata, et tuua konku-

rents koju kätte. Jalgrattasport maailmas populaarne. Ühiskondlik suhtumine positiivne.  

Tänan üksmeelse usalduse eest. Kui on üksmeel, siis on ka resultaadid. Loodan, et  paari tsükli 

järgi on jalgrattasport Eestis tippala. 

 

Koosoleku juhataja andis sõna EJL  vanematekogu esimehele Aare Kitsingule. 

Vanematekogul peab olema juhatus ja alakomisjonid tegevusjuhtidega(tehniline komisjon jt). 

Vanematekogu toetab EJL tegevust nõuandva jõuga, käib koos 2 - 3 korda aastas. 

 

Juhataja andis sõna K.Raudsepale. 

EJL põhikirja järgi on olemas EJL auliikmed. Ettepanek arutamiseks, et võiks olla ka aupresi-

dent. Mõtlen Oleg Sapožninit, kes oli 19 aastat EJL president ja edasi EJL juhatuse liige. Au-

liikme statuudi järgi osaleks aupresident juhatuse koosolekutel. 

O.Sapožnin on EOK liige ja kuni 2004.aastani UCI kongressil hääleõiguslik liige. 

Aupresidendi nimetuse andmiseks ja statuudi kinnitamiseks tuleks teha vastav muudatus EJL 

põhikirjas, mis tuleks üldkoosolekul kinnitada. 

 

Juhataja andis sõna EJL peasekretäri U.Karlsonile. 

U.Karlson tänas tehtud töö eest EJL liikmeskonna nimel EJL endise juhatuse liikmeid ning andis 

üle mälestusesemed järgmiselt : 

1. Villu Reiljan 

2. Rein Kirsipuu 

3. Evald Pärni 

4. Madis Kivilo 

5. Aare Kitsing 

6. Madis Lepajõe 

7. Oleg Sapožnin 

8. Jüri Kalmus 

9. Kalev Raudsepp 

10. Rein Solnask 
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11. Alvar Ild 

 

Juhataja luges koosoleku päevakorra ammendatuks. 

Teatas, et järgmine EJL üldkoosolek toimub mais 2001.aastal, kus kinnitatakse EJL 2000.aasta 

majandusaruanne ja arutatakse EJL põhikirja muudatuste sisseviibimise vajadust. 

Tänas tehtud töö eest EJL juhatuse endise koosseisu liikmeid, õnnitles EJL juhatuse  uue koos-

seisu liikmeid, tänas kohalolijaid ja soovis kõigile  edu töös ja isiklikus elus. 

 

 

 

 

Madis Kivilo                                                                               Eneken Vesmes 

Koosoleku juhataja                                                                        Protokollija 

        


