
 

EESTI JALGRATTURITE LIIDU ÜLDKOOSOLEKU 
 
 

PROTOKOLL 
 
 
Koosolek toimus 05. novembril 2008. a. Tallinnas, Tallink Spa & Conference Hotelli ruumes, 
asukoht Sadama 11a, II korrus, algusega kell 16.30 ja lõpuga 17.15. 
 

 

OSALESID:   39 Eesti Jalgratturite Liitu (EJL) kuuluvat klubi  
   6 EJL juhatuse liiget 
   9 külalist 
   (registreerimislehed lisatud) 
 
Üldkoosoleku kokkukutsumise teade oli välja saadetud vastavalt põhikirjale kehtestatud 
korrale, üldkoosoleku materjalide projektid olid läbi arutatud juhatuse koosolekul 
21.10.2008.a. ja saadetud välja kõikidele liikmetele 22.10.2008.a. 

EJL peasekretär Hr. Urmas Karlson avas üldkoosoleku, tutvustas kodukorda ja tegi ettepaneku 
alustada üldkoosoleku otsustusvõime kontrolliga. 

Hr. Urmas Karlson tõdes registreerimislehtede põhjal, et 47-st EJL kuuluvast klubi esindajast 
on kohal 39, mis moodustas 80,85%, seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline. 

Hr. Urmas Karlson tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks EJL aupresidendi hr. Oleg 
Sapožnini. Üldkoosolek oli ettepanekuga nõus, vastu ega erapooletuid ei olnud. 

Hr. Oleg Sapožnin tänas usalduse eest ja asus koosolekut juhtima. 

Hr. O. Sapožnin tegi ettepaneku protokollijaks valida Pr. Annika Parv. Häältega 39 poolt, 
vastu ega erapooletuid ei olnud, valiti Pr. Annika Parv üldkoosoleku protokollijaks. 

Juhataja tegi ettepaneku valida kaheliikmeline häältelugemiskomisjon koosseisus Pr. Eneken 
Vesmes ja Hr. Urmas Karlson. Häältega 39 poolt, vastu ega erapooletuid ei olnud, valiti 
kaheliikmeline häältelugemiskomisjon esitatud koosseisus. 

Juhataja asus üldkoosoleku päevakorra kinnitamise juurde. Juhataja tutvustas päevakorda ning 
küsis, kas on teisi ettepanekuid päevakorrapunktide osas. Teisi ettepanekuid ei olnud. 
Juhataja tegi ettepaneku kinnitada päevakord. 
 
Hääletamise tulemusega 39 poolt, vastu ega erapooletuid ei olnud kinnitati üldkoosoleku 
päevakord järgmisel kujul. 
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1. EJL presidendi, asepresidentide ja juhatuse valimine perioodiks 2008 - 2012. a. 

Esimesena andis Hr. Oleg Sapožnin sõna juhatuse ettekandeks EJL presidendile Hr. Jaan 
Tootsile. 
 
Hr. Jaan Toots tutvustas eelmise juhatuse tööd perioodil 2006-2008. a. Selle perioodi jooksul 
toimus 17 juhatuse koosolekut ja 3 üldkoosolekut. Hr. J. Tootsil oli hea meel tõdeda, et EJL`i 
liikmelisus ja sportlaste arv on kasvanud koos jalgrattaspordi populaarsusega Eestis tervikuna. 
Juhatus tööle asudes oli EJLi eelarve 2006. a. 4,7 milj. krooni, 2007.a 6,7 milj, 2008. a. 7,2 
milj. krooni, mis võib jääda mõneks ajaks ülemiseks piiriks, arvestades hetkeseisu ja 
prognoose maailma majanduses. 2009. aastaks vähendas riik oma toetust 30%, järgnevatel 
aastatel 33-35% võrreldes 2008. aastaga. Rahasse arvestatuna on see päris suur ca. 600 000 
krooni ringis, mis jääb meil saamata. Tuleb arvestada, et ka sponsorid võivad vähendada oma 
toetusi sarnaselt riigile. 
 
Hea on nentida, et litsentseeritud sportlase arv on suurenenud, statistika andmetel kasutavad 
jalgratast spordivahendina ligi 100 000 huvilist. 
 
Noorte, juuniorite, U-23 ja naistekoondise finantseerimine on aasta aastalt tõusnud. Selleks 
aastaks tõusis see kahe miljoni kroonini. 
 
Juhatusel on olnud aktiivne koostöö Rahvusvahelise Jalgratturite Liiduga ja eriti hea koostöö 
Euroopa Jalgratturite Liiduga. EJL juhatus on olnud abiks spordirajatiste valmimisele Eestis. 
Saame täna tõdeda, et Tallinnas on alustatud sisetreki rajamisega. Detailplaneering on juba 
kinnitamisel linnavalitsuses. Valmis Tabasalu-Keila jalgrattatee 10 km ja ka Lillepipargi 2,5 
km ring. Sellel perioodil ilmus raamat „120. a. Jalgrattasporti Eestis” ning lisaks televisioonis 
suutnud näidata ka jalgrattasporti tutvustavaid saateid. 
 
Hr. Jaan Toots tänas kõiki liikmeid ja juhatust tehtud töö eest. 

Juhataja tegi enne juhatuse valimist ettepaneku anda võimalus sõnavõttudeks. 
Soovijaid ei olnud. 

Juhataja tegi ettepaneku asuda päevakorra juurde. 

 
Päevakorrapunkt nr.1 
EJL presidendi, asepresidentide ja juhatuse valimine perioodiks 2008 - 2012. a. 

Esimene ettepanek on valida 7-liikmeline juhatus. Kas on teisi ettepanekuid? 
Teisi ettepanekuid ei olnud. Hääletamise teel - poolt 39, erapooletuid ja vastu ei olnud, 
kinnitati juhatuse suuruseks seitse inimest. 

 

Juhataja tutvustas klubide poolt esitatud juhatuse liikmete kandidaatide nimekirja. 
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ETTEPANEK: 
 
Valida perioodiks 2008-2012 seitsmeliikmeline EJL juhatus. 
 Esitada kandidaatidena EJL juhatusse: President – Hr. Toots Jaan 
       Asepresident – Hr. Kaldoja Väino 
       Asepresident – Hr. Lepajõe Madis 
       Asepresident – Hr. Enn Veskimägi 
         Liige – Hr. Kirsipuu Jaan 
         Liige – Hr. Pärni Evald 
         Liige – Hr. Raivo Rand 
 
Juhataja tegi ettepaneku nimekirja täiendamiseks. Täiendavaid ettepanekuid ei esitatud ja 
nimekiri loeti suletuks. 
 
Juhataja tegi ettepaneku valida seitsmeliikmeline juhatus salajase hääletuse teel 
hääletusbülletäänidega, võttes aluseks esitatud kandidaadid. 
Hr. Allar Tõnissaar tegi ettepaneku avalikuks hääletuseks ja hääletada eraldi läbi kõik 
kandidaadid. 
 
Juhataja pani hääletamisele Hr. Allar Tõnissaare ettepaneku läbi viia avalik hääletamine. 
Hääletamise teel - poolt 29, erapooletuid ja vastu ei olnud, läbi viia avalik hääletamine, 
hääletades eraldi läbi kõik kandidaadid. 

Juhataja tegi esitatud ettepaneku põhjal valida EJL presidendiks Hr. Jaan Tootsi. 
Hääletamise tulemusena 39 poolt, erapooletuid ja vastu ei olnud – valiti EJL presidendiks Hr. 
Jaan Toots. 

Juhataja ettepanek valida EJL asepresidendiks Hr. Väino Kaldoja. 
Hääletamise tulemusena 39 poolt, erapooletuid ja vastu ei olnud – valiti EJL asepresidendiks 
Hr. Väino Kaldoja. 

Juhataja ettepanek valida EJL asepresidendiks Hr. Madis Lepajõe. 
Hääletamise tulemusena 39 poolt, erapooletuid ja vastu ei olnud – valiti EJL asepresidendiks 
Hr. Madis Lepajõe. 

Juhataja ettepanek valida EJL kolmandaks asepresidendiks Hr. Enn Veskimägi. 
Hääletamise tulemusena 39 poolt, erapooletuid ja vastu ei olnud – valiti EJL asepresidendiks 
Hr. Enn Veskimägi. 

Juhataja tegi ettepaneku hääletada Hr. Jaan Kirsipuu juhatuse liikmeks. 
Hääletamise tulemusena 39 poolt, erapooletuid ja vastu ei olnud – valiti EJL juhatuse liikmeks 
Hr. Jaan Kirsipuu. 

Juhataja tegi ettepaneku hääletada Hr. Evald Pärni juhatuse liikmeks. 
Hääletamise tulemusena 39 poolt, erapooletuid ja vastu ei olnud – valiti EJL juhatuse liikmeks 
Hr. Evald Pärni. 

Juhataja tegi ettepaneku hääletada Hr. Raivo Rand juhatuse liikmeks. 
Hääletamise tulemusena 39 poolt, erapooletuid ja vastu ei olnud – valiti EJL juhatuse liikmeks 
Hr. Raivo Rand. 
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OTSUSTATI: 

 
EJL juhatus on seitsmeliikmeline. 
Juhatuse koosseis perioodiks 2008-2012:   President – Hr. Toots Jaan 
       Asepresident – Hr. Kaldoja Väino 
       Asepresident – Hr. Lepajõe Madis 
       Asepresident – Hr. Enn Veskimägi 
         Liige – Hr. Kirsipuu Jaan 
         Liige – Hr. Pärni Evald 
         Liige – Hr. Raivo Rand 
 
Juhataja andis sõna uuele presidendile Hr. Jaan Tootsile. 
 
Hr. Jaan Toots tänas EJL liikmeid usalduse eest. 
 
 
ETTEPANEK: 
 
Hr. Jaan Tootsil oli ettepanek otsustada järgmise üldkoosoleku kuupäev, mille käigus 
kinnitatakse 2008. aasta majandusaruanne ja 2009. aasta eelarve, milleks võiks olla 3. märts 
2009, kell 16.00. 
Üldkoosolek oli ettepanekuga nõus. 

 

OTSUSTATI: 

 
Järgmine üldkoosolek toimub 3. märtsil 2009, kell 16.00. 

Koosoleku juhataja Hr. O.Sapožnin luges koosoleku päevakorra ammendanuks. Koosoleku 
läbiviimise osas kellegil pretensioone ei olnud. Hr. Sapožnin tänas kõiki osavõtjaid ja soovis 
edu uuele juhatusele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________    ________________________ 
Oleg Sapožnin       Annika Parv 
Koosoleku juhataja       Protokollija 


