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Eesti Jalgratturite Liidu(EJL) üldkoosolekust võtsid osa 26 EJL-i kuuluva klubi liiget. 

Osales 8 EJL juhatuse liiget ja 3 külalist. EJL klubide esindajatele anti välja 26 man-

daati. 

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade oli välja saadetud vastavalt põhikirjas sätestatud 

korrale, üldkoosoleku materjalide projektid olid läbi arutatud juhatuse koosolekul 8. 

aprillil 2003.a ja saadetud välja kõikidele liikmetele 30.aprillil 2003.aastal. 

Üldkoosolekust osavõtjate ja külaliste registreerimine algas kell 15:40. 

Osavõtjatele jagati välja üldkoosoleku materjalide lõpp-projektid. 

EJL president, Siim Kallas avas üldkoosoleku, tervitas osavõtjaid ja külalisi ning tegi 

ettepaneku alustada üldkoosoleku otsustusvõime kontrolliga. 

President tõdes osavõtjate registreerimislehtede põhjal , et EJL 37 klubist(neist 1 klubi 

ilma hääleõiguseta) on esindatud 26, mis on 72% ja seega on üldkoosolek otsustusvõi-

meline. 

President tegi üldkoosolekule ettepaneku üldkoosoleku juhtimine anda Madis Kivilo-

le. Üldkoosolek oli ettepanekuga nõus. Madis Kivilo oli nõus ja asus üldkoosolekut 

juhatama.  

Juhataja tegi ettepaneku valida koosoleku protokollija ning häältelugemiskomisjoni 

liikmed. R.Kirsipuu tegi ettepaneku valida protokollijaks Hilja Guržinski. Hilja Gur-

žinski palus sõnavõttude protokollimiseks ühte abilist. Koosoleku juhataja tegi ettepa-

neku protokollimisel abistada Urmas Karlsonile. Teisi kandidaate ei esitatud ja koos-

oleku juhataja pani koosolijate poolt hääletatud kandidaadid hääletusele. 

Tulemusega valdav enamus poolt, vastu ega erapooletuid ei  olnud, valiti Hilja Gur-

žinski ja Urmas Karlson üldkoosoleku protokollijateks. 

Juhataja esitas ettepaneku , et häältelugemiskomisjon võiks olla 2 – liikmeline ja sel-

lesse võiksid kuuluda Toomas Puusepp ja Jaanus Prükkel. Teisi ettepanekuid ega kan-

didaate ei esitatud ja juhataja pani ettepaneku hääletusele. Tulemusega valdav enamus 

poolt, vastu ega erapooletuid ei olnud, valiti 2-liikmeline häältelugemiskomisjon esi-

tatud koosseisus. 

Juhataja asus üldkoosoleku päevakorra kinnitamise juurde. Ta teatas, et päevakorra 

projekt oli ettenähtud korras liikmetele teatavaks tehtud ja on ka üldkoosoleku mater-

jalidega osavõtjatele välja jagatud. 

Juhataja küsis, kas on teisi ettepanekuid päevakorrapunktide osas ja tegi ettepaneku 

kinnitada päevakorra 1.punktiks koosoleku rakendamine.  

Üllar Lanno tegi ettepaneku suunata päevakorrapunkt 3 ( EJL arengukava punktide 

kinnitamine aastateks 2003-2008) uuele juhatusele ja üldkoosoleku poolt arutada kü-

simust endise päevakorrapunkti nr.7 all ja kinnitada tööprojektina. 



Marko Kajandu tegi omalt poolt ettepaneku arutada endise päevakorrapunkti nr.3 all: 

3.1 Tippspordikomisjoni moodustamist 

3.2 Jalgrattaspordi prioriteete 

Rohkem ettepanekuid ei olnud. 

Juhataja tegi ettepaneku suunata EJL arengukava väljatöötamise uuele juhatusele ja 

kinnitada tööprojektina muude küsimuste all. Marko Kajandu ettepanekut  arutada 

projektina endise päevakorrapunkti nr.3 all ja teha lõplik otsus muude küsimuste all ja  

kinnitada üldkoosoleku päevakord. 

Hääletamise tulemustega 27 poolt, vastu ega erapooletuid ei olnud, kinnitati üldkoos-

oleku päevakord järgmisel kujul : 

1. EJL üldkoosoleku rakendamine 

2. EJL 2002.aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine 

2.1 EJL revisjonikomisjoni aruande kinnitamine 

Revisjonikomisjoni liikmete nimetamine 2003.aastaks 

3. EMV juhendi kinnitamine 

4. Tippspordikomisjoni tegevuse tutvustamine 

4.1 EJL jalgrattaspordi prioriteetidest 

5. EJL juhatuse valimine aastateks 2003-2004 

6. EJL 2003.aasta liikmemaks ja liikmelisus 

7. EJL 2003.aasta eelarve 

8. Muud küsimused ja sõnavõtud. 

 

Juhataja tegi ettepaneku üldkoosoleku kodukorraks : 

1. Anda ettekanneteks aega 5 minutit 

2. Sõnavõttudeks 5 minutit 

3. Teha 10 minutiline vaheaeg peale 6.päevakorrapunkti 

4. Lõpetada üldkoosolek hiljemalt kell 19:00 

5. Viia hääletamised läbi lahtise hääletamisena mandaatidega 

6. Pidada kinni kodukorras fikseeritud ettekannete ja sõnavõttude esitamise ajast.  

 

Rein Kirsipuu palus üldkoosolekult sõnavõtuks aega 10 minutit. 

Teisi ettepanekuid ei olnud ja juhataja tegi ettepaneku kinnitada üldkoosoleku päeva-

kord. Hääletamise teel – poolt 25, vastu ja erapooletuid ei olnud – kinnitati koosoleku 

kodukord. 

Juhataja tõdes, et üldkoosolek on edukalt rakendatud ja  tegi ettepaneku asuda sisulis-

te päevakorrapunktide käsitlemisele. 

 

EJL president Siim Kallas esines tervitava sõnavõtuga märkides ära mitmeid häid saa-

vutusi nii sportlaste kui organisaatorite poolt. Rahvusvaheliste võistluste head läbivii-

mist ja suurt tähelepanu ja vastukaja rahva hulgas. Ühtlasti tutvustas Siim Kallas üle-

riigilist spordipoliitikat. 

 

Päevakorrapunkt nr.2. 

2.1 EJL 2002.aasta tegevusaruanne ja raamatupidamise aastaaruanne. 

Juhataja teatas, et 2002.aasta kirjalik tegevusaruanne ja raamatupidamise aastaaruanne 

on liikmetele välja saadetud ja ka täna koosoleku materjalides esitatud. Ta andis täien-

davateks kommentaarideks sõna EJL peasekretärile Urmas Karlsonile, kes selgitas 

Neeme Jõgi poolt esitatud küsimust lühiajaliste eraldiste ja Runo Ruubeli poolt esita-

tud küsimust aruandeaasta tulemi kohta. Ühtlasi täpsustas ja seletas aruannetes toodud 

arve. 



Juhataja tegi ettepaneku kinnitada 2002.aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aas-

taaruanne. 

Mandaatidega hääletamise teel - 21 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud - tegevusaru-

anne ja raamatupidamise aastaaruanne kinnitati. 

 

2.2 EJL revisjonikomisjoni. 

Juhataja teatas, et revisjonikomisjoni aruanne on koosoleku materjalides välja jagatud 

ja tegi ettepaneku aruande kinnitamiseks. Mandaatidega hääletamise teel - poolt 24, 

vastu ja erapooletuid ei olnud - revisjonikomisjoni aruanne kinnitati. 

Hilja Guržinski märkis täiendavalt, et revisjonikomisjon tegi pistelise kontrolli.  

Juhataja tegi ettepaneku valida revisjonikomisjon järgnevaks kaheks aastaks tagasi 

endises koosseisus : Hilja Guržinski ja Eneken Vesmes. Teisi ettepanekuid ei olnud. 

Mandaatidega avaliku hääletamise teel nimekirjaliselt - poolt 22, vastu ja erapooletuid 

ei olnud - valiti revisjonikomisjoni Hilja Guržinski ja Eneken Vesmes. 

 

Päevakorrapunkt nr.3 

EMV juhendi kinnitamine 

Urmas Karlson tutvustas 2003.aasta EMV juhendit mainides muudatusi võrreldes 

2002.aasta juhendiga : masters - klassi nimetuse asemel viia sisse seenioride klass nel-

jas vanusegrupis 10.aastase vanuse vahega, kusjuures seenioride esimeses grupis 

võistleksid 19-40.aastased tippspordist loobunud ja mitte pidevalt treenivad sportla-

sed. 

Oleg Sapožnin, Riho Räim, Raivo Rand ja Runo Ruubel ei pidanud õiglaseks nime-

tatud liigitust ja soovisid teada, kuidas eristatakse U23 all võistlejad omavanustest 

esimeses seenioride vanusegrupis.  

Madis Lepajõe tegi ettepaneku viia liigituse sisse rahvusvahelise arvestuse järgi, ni-

metada seenioride klass endiselt masters klassiks algusega alatest 35.aastastest. 

Riho Räim pidas vajalikuks tõsta EMV taset ja vähese osavõtjate arvu korral seenio-

ride klassile medaleid mitte välja anda.  

Virgo Usin võrdles vanemate meeste - üle 50.aastaste taset 5-e ja 10-e aastaste vahe-

mikega ja pidas õigemaks viie aastast vahet. 

Oleg Sapožnin tahtis teada, miks on eraldi EMV tänavasõidus ja kriteeriumis, kuna 

tänavasõit on samuti kriteerium. Ühtlasi tegi ettepaneku viia nimetatud võistlus 2004. 

aastal ühise nimetaja alla. 

Riho Räim tuletas meelde, et 2002.aastal lepiti treenerite nõukogus kokku, et EMV 

võistlused toimuvad ainult olümpiaaladel. Tänavu on juhendis jälle sees tänavasõit ja 

kriteerium, millised toovad klubidele punkte, Saaremaa Velotuuri EMV hulka ei ar-

vestata. 

Raivo Rand tegi veelkordselt ettepaneku EMV korraldamiseks esitada klubidele nõu-

ded võistluse korraldamise osas ja korraldavalt klubilt kasseerida enne võistlust kauts-

jonitasu.  

Indrek Kelk pidas vajalikuks viia läbi klubidevaheline konkurss EMV korraldamiseks. 

Urmas Karlson sõnas, et senini on olnud soovijaid väga vähe. 

Evald Pärni tegi ettepaneku suunata 2003.aasta EMV juhend täiendamiseks ja kinnita-

miseks uuele valitavale juhatusele.  

Koosoleku üldisel nõusolekul otsustati talitada Evald Pärni ettepaneku järgi. 

 

 

 

 



Päevakorrapunkt nr.4 

Tippspordikomisjoni tegevuse tutvustamine 

Juhataja andis sõna tippspordikomisjoni esimehele Rein Kirsipuule 

Lisa  : ettekanne. 

Marko Kajandu tutvustas koosolijatele tippspordikomisjoni moodustamist ja struktuu-

ri. Komisjoni ülesannetesse kuuluksid : EJL majandustegevuse arutamine ja rahaliste 

vahendite jagamine, 2003.aasta eelarve lahtikirjutised,. Projektide läbiviimiseks tuleks 

EJL poolt kuulutada välja konkursid. Praegune eelarve on suurel osal rajatud lootuste-

le, mis majanduslikult raskel ajal ei ole otstarbekas. Ei saa kulutada seda, mida ei ole. 

Marko Kajandu ei pidanud ühtlasi otstarbekaks autode liisinguga hankimist koondiste 

tarbeks. Tegi ettepaneku moodustada tippspordikomisjon 6 liikmelises koosseisus - 

neist 2 inimest maanteel -, 2 trekil ja 2 mägirattal sõitjatel komisjonide koosseisust, 

kes töötaksid läbi kõik projektid ja esitaksid juhatusele kinnitamiseks. 

Koosolijad otsustasid eeltoodu võtta kaalumiseks ja viia küsimus hääletamisele päe-

vakorrapunkt nr.8 muude küsimuste all. 

  

4.1 EJL jalgrattaspordi prioriteetidest 

Marko Kajandu pidas 2003.aasta esmasteks prioriteetideks ettevalmistuse OM-iks ja 

MM-iks, edasi jätkuvate võistluste tähtsuse kaupa, mida finantseerida vastavalt pro-

jektidele. 

Üllar Lanno tegi ettepaneku EJL põhikirja muutmiseks - lugeda majandusaasta algu-

seks edaspidi 1.november ja lõpuks 31.oktoober. Üldkoosolek peaks toimuma hilje-

malt neli kuud peale majandusaasta lõppu ja juhatuse koosolekud vähemalt iga kahe 

kuu tagant(senini neli korda aastas). 

Madis Lepajõe pidas nimetatud majandusaasta algust ja lõppu igati sobivaks.  

Oleg Sapožnin tegi ettepaneku arendada siiski kõiki jalgrattaspordiga seotud alasid. 

Viimasel juhatuse koosolekul mainiti isegi ühe juhatuse liikme poolt, et trekisõit on 

välja suremisel. Paljud juhatuse liikmed ei teagi, et trekil on olnud palju 

silmapaistvaid jalgrattureid : Erika Salumäe, Toomas Villamaa, Urmas Tooma, Oleg 

Ljadov, Ivar Karis jpt. 1970.-1980.a. käis meie trekil maailma paremik. Meil on prae-

gu põhjamaade parim trekk. Me ise suretame trekisõidu välja - tuleb siiski mõelda 

alade teatud võrdsustamisele. EJL peab olema Eesti Jalgratturite Liit, mitte Eesti 

maantee jalgratturite liit. Uuele juhatusele on minupoolseks ettepanekuks arendada ka 

treki-, mägirataste alasid, teha BMX-i radasid, kus saaksid juba 5-6.aastased lapsed - 

sellega haaraksime juurde palju jalgrattaspordi huvilisi.  

Evald Pärni tõdes, et osalejad ei tohiks näha kitsalt oma ala. Tuleks arvestada laiemalt 

ja mõelda tulevikule. Raha on alati vähe, seetõttu leida ühiselt võimalusi kõikidel ala-

de toetamiseks. 

Aavo Pikkuus pidas vajalikuks siiski maanteeratturite soodustamist, kuna enamuses 

võistlevad trekiratturid maanteesõitjatega samadel võistlustel.  

Enn Veskimägi märkis, et juhatus püüab leida vahendeid alade arendamiseks. 

Tippspordikomisjoni ülesandeks on prioriteetide paikapanek ja otsustamine. Kõiki 

asju ei suuda muidugi ka juhatus lahendada. Peame arvestama oma vabariigi väiksu-

sega  ja pordialade paljususega - neli aastat tagasi oli vabariigis 52-, nüüd 103 spor-

diala liitu. Kõik oleneb siiski jalgratturite tagajärgedest, tulemused on eeldused spon-

sorite saamisel. Oleme püüdnud raha saada Kultuurkapitalilt, oleme ka saanud, kuid 

ka seal on taotlusi kuus korda suuremale summale, kui faktiliselt olemas. Momendil 

on meil k.a eelarvest puudu 1,8 miljonit. On siiski lootust, et uus juhatus suudab mai-

nitud summa hankida. 



Riho Räim ei proovi küll alasid vastandada, kuid leiab- kõige suurem võimalus on 

siiski treeningute läbiviimiseks maanteedel, kuna need ei ole veel erastatud. Ühtlasi ei 

pidanud ta eelmist juhatuse koosolekutotsustusvõimeliseks kvoorumi puudumise tõt-

tu. 

Oleg Sapožnin märkis, et eelmises sõnavõtus ei pidanud ta silmas võrdset summat 

rahade jaotusel, vaid suurt rahalist vahet : maanteele 1,4 miljonit, mägiratastele 0,1 

miljonit ja trekile 0,01 miljonit. 

Indrek Kelk tõdes raha jagamisel on osal laekuvast rahast kindel sihtsuunitlus. 

Suurem tähelepanu on pööratud maanteele, k.a rahvusvahelistele võistlustele. 

Rein Kirsipuu tegi ettepaneku põhikirja muutmiseks : 

1.Lugeda EJL majandusaasta alguseks 1.november ja lõpuks 31.oktoober 

2. Viia läbi üldkoosolek hiljemalt neli kuud peale majandusaasta lõppu.  

Rohkem ettepanekuid ei olnud. 

Juhataja tuletas meelde, et kehtiva põhikirja punkt. 24  Järgi saab põhikirja muuta , 

kui üldkoosolekus on esindatud üle 2/3 liidu liikmetest. See kvoorum on olemas - 36 

liikmest on esindatud 26, mis on üle 66,6%. 

Juhataja pani EJL põhikirja muutmise ettevalmistatud kujul hääletamisele. 

1. Majandusaasta muutmine 

Hääletamisel mandaatidega - poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud -, seega loeti 

majandusaasta muutmine kinnitatuks. 

2. Üldkoosolekute läbiviimine 

Hääletamisel mandaatidega - poolt 21, vastu ja erapooletuid ei olnud- võeti muudatus 

vastu. 

 

Päevakorrapunkt nr.5 

EJL juhatuse valimine aastateks 2003-2004 

Juhataja teatas, et uue juhatuse valimisega seonduv on üldkoosoleku materjalides 

koosolijatele kätte antud. 

Juhataja küsis, kas koosolijad on 15 - liikmelise arvulise koosseisuga nõus.  

Allar Tõnissaar tegi ettepaneku viia juhatuse arvuline koosseis 16-liikmeliseks ja 

lisada endise juhatuse poolt soovitatud uue juhatuse nimekirja 16.liikmena Runo 

Ruubel. 

Rohkem ettepanekuid ei olnud. 

Hääletamisel mandaatidega -poolt 15, vastu 5, erapooletuid ei olnud - võeti Allar 

Tõnissaare ettepanek vastu. 

Juhataja tegi ettepaneku valida EJL uude juhatusse nimekirjas loetletud isikud :  

1.Margus Allikmaa 

2. Neeme Jõgi 

3. Siim Kallas 

4. Rein Kirsipuu 

5. Üllar Lanno 

6.Madis Lepajõe 

7.Arnout Lugtmeijer 

8.Kaido Padar 

9.Evald Pärni 

10.Raivo Rand 

11.Erika Salumäe 

12.Jaan Toots 

13.Tarmo-Jaan Tõeleid 

14.Enn Veskimägi 



15.Toomas Vitsut 

16.Runo Ruubel 

 

Enn Veskimägi pidas vajalikuks teatada, et nimekirjas olevatelt isikutelt on kandidee-

rimiseks nõusolek olemas.  

Kuna teisi ettepanekuid ei olnud, tegi juhataja koosolijatele ettepaneku juhatuse koos-

seis hääletada nimekirjaliselt avalikul hääletamisel.  

Hääletamisel mandaatidega - 21 poolt, 1 erapooletu, vastu ei olnud - kinnitati nimekir-

jaline ja avalik hääletamine.  

Hääletamisel mandaatidega - poolt 24, erapooletuid 1, vastu ei olnud - kinnitati EJL 

juhatuse uus koosseis vastavalt nimekirjale. 

 

Päevakorrapunkt nr.6. 

2003.aasta liikmemaks ja liikmelisus. 

Juhataja märkis, et välja jagatud materjalide põhjal on EJL juhatuse ettepanekul klubi-

de liikmemaks 2003.aastal 1000.- krooni. 

Runo Ruubel arvas, et peaks olema 3000.- krooni. 

Neeme Jõgi tegi ettepaneku tõsta 5000.- kroonile. 

Jaanus Prükkel ja Harald Osjamets pidasid üle 1000.-kroonilist liikmemaksu noortega 

tegelevatele klubidele ülejõu käivateks. 

Riho Räim mainis, et see on väiksema klubi pool aasta eelarvest, pealegi ei osuta EJL 

selle raha eest teenuseid : puuduvad võistluste - ja koosolekute protokollid. 

Enn Veskimägi pidas soovitavaks 3000.-krooni suurust aastamaksu ja soovitas noorte-

ga tegelevad klubid diferentseerid. 

Jüri Savitski tegi ettepaneku jätta aasta liikmemaks endiselt 1000.-krooni ja võtta 

uutelt klubidelt sisseastumismaksu alates 9.maist käesolevast aastast 5000.-krooni li-

saks aastamaksule. 

Koosolijad pidasid Jüri Savitski ettepanekut kõige sobivamaks ja juhataja pani hääle-

tusele :  

1. Esmakordne sisseastumismaks alatest 9.maist 2003 5000.- krooni 

Hääletamisel mandaatidega - 17 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud - kinnitati klubi 

sisseastumismaks alates 9.maist 2003 5000.- krooni. 

2. 2003.aasta liikmemaks 1000.- krooni. 

Hääletamisel mandaatidega - 21 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud - kinnitati 2003. 

aasta liikmemaksuks 1000.- krooni. 

Üllar Lanno tegi ettepaneku teha klubidele kohustuslikuks tulevikus tasuda aastamaks 

enne jooksva aasta üldkoosolekut. 

Neeme Jõgi esines Üllar Lanno ettepanekut toetava sõnavõtuga. 

Juhataja pani Üllar Lanno ja Neeme Jõgi ettepaneku hääletamisele. 

Hääletamisel mandaatidega - 20 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud - tehti klubidele 

kohustuslikuks tasuda tulevikus aastamaks enne jooksva aasta üldkoosolekut. 

Koosoleku juhataja andis sõna Siim Kallasele, kes seoses kiirete asjaajamistega pidi 

koosolekult lahkuma. Siim Kallas tõdes, et üldkoosolek on asjalik ja senine arutelu oli 

viljastav. Pani koosolijatele südamele, et ei loodetaks uuelt juhatuselt liiga palju, kuigi 

juhatus koosneb sponsoritest, kes püüavad igati toetada. Tegi ettepaneku korraldada 

veelkordselt tõsine nõupidamine, kus arutada ala edasiviimisega seotud probleeme. 

 

 

 

 



Päevakorrapunkt nr.7 

EJL 2003.aasta eelarve kinnitamine 

Urmas Karlson tutvustas üldkoosolekule juhatuses arutatud 2003.aasta eelarve projek-

ti selle laekumiste ja kulude poolt. 

Enn Veskimägi tegi ettepaneku eelarve vastu võtta, mainides, et valitav tippspordiko-

misjon võib teha sisulisi ettepanekuid.  

Neeme Jõgi toetas eelarve kinnitamist, mille eelmine juhatus on vastavalt ala suunitlu-

sele ette valmistanud. 

Rohkem ettepanekuid ei olnud ja juhataja pani EJL 2003.aasta eelarve kinnitamise 

hääletamisele. 

Hääletamisel mandaatidega - 22 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud - kinnitati EJL 

2003.aasta eelarve laekumistega 4 483 690.- krooni ja kuludega 4 483 690.- krooni. 

 

Päevakorrapunkt nr.8 

Muud küsimused ja sõnavõtud 

Üllar Lanno tegi omapoolse ettepaneku tippspordikomisjoni moodustamiseks pidades 

samuti vajalikuks koosseisu : maantee2, trekk 2 ja mägiratas 2 esindajat. Komisjon 

valib esindajate hulgast juhataja, kes kannab EJL juhatusele ette tippspordikomisjoni 

otsused. 

Marko Kajandu selgitas lähemalt loodava tippspordikomisjoni töökorda, 

tiitlivõistlustest osavõttu ja selleks ettevalmistamist, osavõtjate arvu määratlemist jne. 

Probleemide tekkimisel komisjonis teeb lõpliku otsuse EJL juhatus.  

Kalev Raudsepp avaldas arvamust, et tippspordikomisjonis võiks siiski olla esindatud:  

maantee 3, mägiratas 2 ja trekk 1 inimesega.  

Juhataja pani hääletusele esimesena tehtud Üllar Lanno ja Marko Kajandu ettepaneku 

võrdse esindajate arvuga igal kolmel alal. 

Hääletamisel mandaatidega - 12 poolt, 10 vastu, erapooletuid ei olnud - kinnitati tipp-

spordikomisjoni koosseis 2 maantee-, 2 treki- ja 2 mägirataste esindajat. 

Kuna esimese ettepaneku poolt üle 50% kohalviibijatest teisena esitatud ettepanekut 

(3+2+1) enam hääletusele ei pandud. 

Sõna võttis Sulev lipp, kes pidas vajalikuks EJL juhatusel süüvida põhjalikumalt kõi-

kidesse jalgrattaspordi aladesse. 

Raivo Rand märkis  - jalgrattasport nõuab tasemel jõudmiseks pikaajalist tööd, seega 

oleks hädavajalik kokkukutsuda uus erakorraline koosolek kõikide probleemide la-

hendamiseks. 

Rein Kirsipuu arvates peaks EJL juhatus kujundama komisjone oma nägemuse järgi. 

Oleg Sapožnin mainis- komisonid on konsulteerivad organid, kes annavad edasi spet-

sialistide soovitusi juhatusele. 

Evald Pärni ei näinud tippspordi arvulisus koosseisus mingit traagikat alade omavahe-

lises töös. 

Rohkem sõnavõtte ei olnud. 

Juhataja luges koosoleku päevakorra ammendatuks. Küsis, kas kellegil on pretensioo-

ne koosoleku läbiviimise osas. Neid ei olnud. Ta tänas kõiki koosolijaid ja koosoleku 

ettevalmistajaid. 

 

 

 

Juhataja  M.Kivilo 

 

Protokollija H.Guržinski  


