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Eesti Jalgratturite Liidu(EJL) üldkoosolekust võtsid osa 24 EJL-i kuuluva klubi liiget. 

Osales 5 EJL juhatuse liiget ja 7 külalist. EJL klubide esindajatele anti välja 24 man-

daati. 

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

ettepaneku alustada üldkoosoleku otsustusvõime kontrolliga. 

President tõdes osavõtjate registreerimislehtede põhjal , et EJL 36 klubist on esinda-

tud 24, mis on 66,66% ja seega on üldkoosolek otsustusvõimeline. 

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. Urmas Karlson tegi ettepaneku valida protokollijaks Ingrid Sommer ja 

häälte-lugemiskomisjoni Eneken Vesmes ja Mari Paal. Teisi kandidaate ei esitatud ja 

juhataja pani ettepaneku hääletusele. Üksmeelse tulemusega valiti eelpoolnimetatud 

isikud oma ülesandeid täitma. 

Juhataja asus üldkoosoleku päevakorra kinnitamise juurde. Juhataja küsis, kas on teisi 

ettepanekuid päevakorrapunkti osas. Teisi ettepanekuid ei olnud ning päevakord 

kinnitati ühepunktilisena: 1. EJL juhatuse liikmete, presidendi ja asepresidentide 

valimine.       

Koosoleku juhataja pani valitava juhatuse arvulise koosseisu ja juhatuse poolt esitatud 

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

juhatuse liikmete arv 9. 

Madis Lepajõe lisas, et lahkuv juhatus pakkus välja, et uus juhatus peaks olema 9-liik-

meline. 

Kallas pidas vajalikuks selgitada varemtehtud ettepanekuid juhatuse kandidaatide osas   

Praeguse juhatuse komplekteerimisel lähtuti põhimõttest - mida rohkem avalike elu 

tegelasi, saab laiemat toetust. Teadaolevalt selline korraldus ei toiminud, paljud 

juhatuse liikmed ei osalenud koosolekutel jne. Seepärast otsustasid Madis Lepajõe, 

Enn Veskimägi, Neeme Jõgi ja Siim Kallas, volituste saamisel esitada ettepanekuna 

uude juhatuse koosseisu klubide esindajaid.  

Neeme Jõgi pidas vajalikuks edasine valimisprotseduur selgeks teha. Valida pidi 

saama ainult üldnimekirja alusel. 

Marko Kajandu tegi ettepaneku esmalt hääletada terve nimekirja alusel, kui see läbi 

kukub, siis üldnimekirja alusel. 

Indrek Kelk palus Mati Jostovil ettepanekuid kommenteerida. 

Mati Jostov tegi lühikese enesetutvustuse, seejärel lähtus juriidikast. Mõlemad vali-

misnimekirjad tuleb panna kokku üldnimekirjaks ning valitakse selle alusel. Igal klubil 

oleks seega 9 häält. 



Juhataja tõdes demokraatlikkust ja tegi ettepaneku salajaseks hääletuseks, iga 

hääleõiguslik delegaat omab 9 häält, mis märgitakse ära hääletussedelitel. 

 Üldkoosolek otsustas, et valida võib kuni 9 häälega, rohkema häälega sedelid 

tunnistatakse kehtetuks. Võrdsel häälel saanud kandidaatide hulgas toimub 

ümbervalimine. 

 

Juhataja tegi ettepaneku  viia läbi EJL juhatuse liikmete valimine arvuliselt 9 

inimest üldnimekirja alusel : 

1. Jostov, Mati 

2. Jõgi, Neeme 

3.Kajandu, Marko 

4. Kaldoja, Väino 

5. Kallas, Siim 

6. Lanno, Üllar 

7. Lepajõe, Madis  

8. Prükkel, Jaanus 

9. Pärni, Evald 

10. Rand, Raivo 

11. Rassman, Hardy 

12. Raudsepp, Kalev 

13. Ruubel, Runo 

14. Savitski, Jüri 

15. Toots, Jaan 

16. Veskimägi, Enn 

 

Häältelugemiskomisjoni volitusel luges Kivilo tulemused ette - Jostov 24, Kaldoja 21, 

Kallas 20, Lepajõe 21, Pärni 18, Rand 18, Rassman 20, Toots 21, Veskimägi 23. 

Seega  kuuluvad uude EJL juhatusse järgmised isikud : 

1. Jostov, Mati 

2. Kaldoja, Väino 

3. Kallas, Siim 

4. Lepajõe, Madis 

5. Pärni, Evald 

6. Rand, Raivo 

7. Rassman, Hardy 

8. Toots, Jaan 

9. Veskimägi, Enn 

 

Jüri Savitski tegi ettepaneku valida EJL presidendiks Mati Jostov. 

Rohkem ettepanekuid ei olnud. 

Juhataja pani ettepaneku hääletamisele. 

Hääletamise tulemusena 24 poolt häält - valiti EJL presidendiks Mati Jostov. 

 

Oleg Sapožnin ettepaneku valida EJL asepresidendid : arvuliselt 2 inimest ja 

personaalselt Siim Kallas ja Enn Veskimägi. 

Rohkem ettepanekuid ei olnud. 

Juhataja pani ettepaneku hääletamisele. 

Hääletamise tulemusena 24 poolt - valiti EJL asepresidentideks Siim Kallas 

ja Enn Veskimägi. 

 



Kivilo andis võimaluse sõnavõttudeks. 

Ants Väravas avaldas oma muret fotofinishi puudumise üle - kohtunikel pea võimatu  

30 esimese koha väljavõtmine, mis EMK sarja jaoks vajalik. Seoses sellega pani Ants 

Väravas uuele juhatusele fotofinishi hankimise. 

Ants Väravas tegi veel ettepaneku EJL kodulehekülje konkreetsemaks muutmiseks - 

juurde võiks lisada juhatuse pildid koos kokkulepitud kontaktandmetega.  

 

Juhataja tõdes, et uue juhatuse valimisega oli vana juhatus oma volitused maha 

pannud ja soovis edu uuele juhatusele.  

 

 

Juhataja  Madis Kivilo 

 

 

Protokollija Ingrid Sommer  

 


