
 

 

EESTI JALGRATTURITE LIIDU ÜLDKOOLOLEKU 
 
 

PROTOKOLL 
 
Koosolek toimus 16. märtsil 2010. a. Tallinnas, Hotelli Euroopa ruumes, asukoht Paadi 5, 
algusega kell 16.00 ja lõpuga 17.30. 

OSALESID:   34 Eesti Jalgratturite Liitu (EJL) kuuluva klubi liiget 
   4 EJL juhatuse liiget 
   3 külalist 
   (registreerimislehed lisatud) 

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade oli välja saadetud vastavalt põhikirjale kehtestatud korrale. 
Üldkoosoleku materjalide projektid olid läbi arutatud juhatuse koosolekul 16.02.2010. a. ja 
saadetud välja kõikidele EJL liikmetele 11.03.2010. a. 

EJL peasekretär, Urmas Karlson avas üldkoosoleku, tervitas osavõtjaid ja külalisi. Väljastati 34 
mandaati. 

U. Karlson tegi ettepaneku valida üldkoosoleku juhatajaks Madis Lepajõe. Üldkoosolek oli nõus, 
vastu ega erapooletuid ei olnud. 

Madis Lepajõe tänas usalduse eest ja asus koosolekut juhtima. 
Tõdes registreerimislehtede põhjal, et 48-st EJL kuuluvast liikmesklubist oli kohal 34, mis 
moodustas 70,83%, seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline. 

Juhataja tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Annika Parv ning 
häältelugemiskomisjoni liikmeks Andres Lekko. Häältega 34 poolt, vastu ega erapooletuid ei 
olnud, valiti üldkoosolek protokollijaks Annika Parv ning häältekomisjoni liikmeteks Andres 
Lekko. 

Juhataja asus üldkoosoleku päevakorra kinnitamise juurde. Juhataja tutvustas päevakorda, küsis, 
kas on teisi ettepanekuid päevakorrapunktide osas. Teisi ettepanekuid ei olnud. Juhataja tegi 
ettepaneku kinnitada päevakord. 

Hääletamise tulemustega 34 poolt, vastu ega erapooletuid ei olnud kinnitati üldkoosoleku 
päevakord järgmisel kujul: 

1. Liikmelisus; 

2. EJL 2009. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine; 

  EJL audiitori järeldusotsuse kinnitamine; 

  EJL 2010. a. audiitori määramine. 

3. Liikmemaksude ja sisseastumismaksude kinnitamine; 

4. 2010. a. tegevuskava ja eelarve kinnitamine. 



 

 

Juhataja tutvustas üldkoosoleku kodukorda. Koosoleku lõpp on planeeritud 17.30-ks. 
Hääletamine toimub hääletuskaartidega. 
Juhataja tegi ettepaneku asuda sisuliste päevakorrapunktide käsitlemisele. 

Päevakorrapunkt nr. 1 
Liikmelisus 

KUULATI: 
U. Karlson andis ülevaate liikmelisusest. Liikmemaksude osas on võlgnevusi Jalgrattaklubi 
Lenx´i ja Karksi–Nuia Jalgrattaklubi. Nimetatud klubid on tunnistanud oma aktiivse tegevuse 
vähenemist ja palunud oma liikmelisuse peatamist Eesti Jalgratturite Liidus. 

ETTEPANEK: 
Koosoleku juhataja tegi ettepanek välja arvata liikmed, kes on oma tegevuse peatanud ega ole 
tasunud liikmemakse. 

HÄÄLETAMINE: 
M. Lepajõe palus üldkoosolekul hääletada juhatuse ettepanekul Jalgrattaklubi Lenx´i ja Karksi–
Nuia Jalgrattaklubi välja arvata EJL liikmete hulgast. 

POOLT 34, vastu ega erapooletuid ei olnud. 

OTSUSTATI: 
Otsustati välja arvata EJL liikmete hulgast Jalgrattaklubi Lenx´i ja Karksi–Nuia Jalgrattaklubi. 

KUULATI: 
M. Lepajõe informeeris üldkoosolekut EJL uue liikme vastuvõtmisest. Vahetult enne 
üldkoosolekut toimus juhatuse koosolek, kus otsustati EJL´i liikmeks vastu võtta MTÜ Fuji 
Rattaklubi (kommertsnimi Fixus Sport). Klubi esindajana osaleb koosolekul Ragnar Sõrmus. 
Seega enne üldkoosolekut oli EJL´il 48 liiget. Peale täna tehtud kahe klubi liikmelisuse peatamise 
otsust on EJL 46-liikmeline. 

Päevakorrapunkt nr. 2 
EJL 2009. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aruande kinnitamine 

Juhataja andis sõna 2009. a. tegevus- ja raamatupidamise aruande kommenteerimiseks Jaan 
Toots´ile ja kaasettekannete tegijatele Kaido Laas´ile, Riho Räim´ele ja Rein Solnask´ile. 

ETTEKANNE: 
EJL president Jaan Toots tervitas osavõtjaid ja nentis, et 48 liikmest on kohal 34. Kohalkäigu 
aktiivsus näitab liikmete huvi EJLi tuleviku suhtes. J. Toots tutvustas tegevus- ja 
raamatupidamise aruannet, mis oli eelnevalt laiali saadetud ja täna koosoleku materjalides 
esitatud. Andis ülevaate aruande aasta tuludest ja kuludest ning toimunud eelarve muudatustest. 
Aruande aasta jooksul, seoses erinevate kärbetega vähenes EJL eelarve 375 600 krooni. 
Positiivne on, et lisaks 4,9 miljoni kroonisele eelarvele oleme suutnud säilitada 1,3 milj. kroonist 
reservi. Ettekandes rõhutas oluliste tegevustena 2009. aastal võistluste korraldamist, 
rahvuskoondiste arendamist, osalemist tiitlivõistlustel (maantee-, maastiku- ja trekisõidus – MM, 
EM, Noorte Olümpia päevad), head koostööd rahvusvaheliste rattasõidu 
katusorganisatsioonidega (M. Lepajõe valiti UEC asepresidendiks), esindatust riiklikes spordiga 
seotud organisatsioonides (J. Toots - EOK täitevkomitee liige, U. Karlson – EOK esindajate kogu 



 

 

liige), treenerite ja kohtunike koolituse ning täiendõppe korraldamist. Spordibaaside arendamise 
tippsündmuseks oli  2009. a. valminud ja avatud BMXi rada Tartus. Juhatusel on endiselt 
eesmärgiks Velotreki rekonstrueerimine ja võib loota, et 2011. a. alustatakse ehitustöödega. 
Ettekande lõpus juhtis kõigi liikmete tähelepanu, et ei unustataks õigeaegselt esitada andmed 
Statistikaametile ja Spordiregistrile. 

1. KAASETTEKANNE 
Kaido Laas esitas ettekande Treenerite nõukogu tegevusest. Treenerite nk. käis koos neli korda. 
Koosolekutel arutati peamiselt koondistega ja noortespordiga seotud küsimusi ning esitati 
vajalikke ettepanekuid juhatusele. Peamiste murepunktidena mainis ta uute noortreenerite ja 
järelkasvuga tegelevate klubide arvu vähest kasvu. Oluline on alustada tegelemist 8-10-aastaste 
lastega. Noortel on aastas ligikaudu 30 võidusõitu. Kaido Laas palus juhatuse abi aidata leida 
toetajaid Team Rattapood Cupile, et noored ei peaks maksma stardiraha. 
2. KAASETTEKANNE 
Riho Räim esitas ettekande Võistluste korraldajate kogu tegevusest. Me ei ole eriti aktiivsed 
olnud kuna kolm põhi eestvedajat on võistluste korraldamisega ise tihedalt seotud. Kalendris on 
väga palju võistlusi aga olen seda meelt, et niipalju neid ei peaks olema. Oluline on rõhuda 
kvaliteedile. VKK juhatuse peamisi eesmärke on Eestis korraldavate võistluste taseme tõstmine, 
1. ja 2. kategooria võistluste organiseerimise võrdsete aluste välja töötamine. Suure ohumärgina 
korraldajate poolelt näen ma võistluste korraldajate vähest huvi fotofiniši teenuse kasutamisel. 
Kui teenuse pakkuja oma tegevuse lõpetab, siis kindlasti tekib suur küsimärk paljude võistluste 
korraldamise võimalustele. VKK nimel loodab R. Räim solidaarsust, mõistmist ja koostööd liidu 
ning alakomisjonidega. 
3. KAASETTEKANNE 
Rein Solnask esitas ettekande Kohtunike kogu tegevusest. 
2009. aastal teenindasid EJL kohtunikud 74 kalendrivõistlust kogumahuga 511 võistluspäeva. 
Sellega olid aasta jooksul tegevad kokku 85 kohtunikku, alates kategooriata abikohtunikest ja 
lõpetades UCI kategooriaga kohtunikega. 2009. a. taotles ja omandas EJL litsentsi 38 
kohtunikku, neist UCI kategooriat – 2, A – 12, B – 11 ja C – 13 kohtunikku. 
Kohtunike aktiivsuse tabelis oli punktisaajaid kohtunikke kokku 92, neist 85 said aktiivsuspunkte 
kohtunikutegevuse eest võistlustel, 7 inimest osalesid neist vaid koolitusseminaril. 
Hooaja aktiivseima kohtuniku tiitli pälvis A. Väravas. Esmakordselt pidasime eraldi arvestust 
aktiivseima noorkohtuniku kategoorias, milles osutus parimaks A. Liksor. Resultatiivseim 
kohtunik võistluspäevade arvestuses oli taaskord R. Rannamets 26 võistluspäevaga. 
Peab rahuloluga nentima, et 2009.a. kalendrivõistluste tulemused said enam-vähem õigeaegselt 
EJL kodulehel kajastatud, mida me ei saanud mäletatavasti öelda 2008.a. aruandes. 
Aruandeaasta jooksul korraldas kohtunike kogu juhatus koostöös EJL sekretariaadiga 
üldkoosoleku Viljandis. Kohtunike kogu jooksva tööga tegelesid juhatusse kuuluvad Mari Paal, 
Eneken Vesmes, Raivo Rannamets, eelmisel aastal juhatusse valitud Tõnis Veltbach ning Rein 
Solnask koos EJL juhatuse liikme M. Lepajõe ja abivalmite kohtunike A. Väravase, K. Veltbachi 
ning E. Pettaiga. 
Viljandis korraldatud kahepäevalisel koolitusseminaril osales 24 kohtunikku või selle kandidaati. 
2009. a. omandasid 5 kohtunikku C-kategooria taseme, 3 kohtunikku sooritasid edukalt B-
kategooria teooriaeksami, 1 kohtunik B-kategooria praktilise osaeksami. 
Praegu teadaolevatel andmetel saab EJL hooaja 2010 võistluskalender olema eelmise aastaga 
võrreldes sama pingeline. 
EJL kohtunike kogu juhatus pidas aruandeaasta jooksul kaks töökoosolekut, mille pearõhk oli 
jooksvate probleemide lahendamisel ja nende osakaalu vähendamiseks kohandatavate meetmete 
väljatöötamisel. Lisaks sellele korraldasime ühise koosoleku koos treenerite nõukogu ning 



 

 

võistluste korraldajatega, eesmärgiks hooaja võistluskalendri temaatikaga seonduvate küsimuste 
lahendamine. Võistlusreglemendi arutelu, aga ka mitmed jooksvad küsimused suutsime 
lahendada elektron-side tõhusa kasutamisega. 
Kohtunike kogu soovib jätkata tihedat koostööd Võistluste korraldajate kogu ja Treenerite 
nõukoguga, eesmärgiga parandada võistluste läbiviimise taset, korralduslikku kvaliteeti ja 
sujuvust, usus luua paremad tingimused sportlastele võistlustel osalemiseks. Järjekordse sammu 
selles suunas tegime juba k.a. veebruarikuul toimunud korralisel koolitusseminaril. 

Juhataja Madis Lepajõe küsis, kas on kellelgi küsimusi või soovib midagi öelda? 

SÕNAVÕTT: 
Toomas Puusepp, Audentese spordikooli esindaja soovis võtta sõna. Ma olen töötanud Audentese 
Spordikooli jalgrattaosakonnas juba 15 aastat, meil on spordikoolis 15 kohta. Sportlaste tasemed 
on erinevad, seega vaja vastavalt tasemele mitu treeningrühma. Ühel treeneril ei ole võimalik 
heal tasemel mitme treeningrühmaga tegeleda. Vaja oleks lisajõudu treeneri näol. 

Toimus arutelu, mille käigus puudutati ka treenerite täiendkoolituse võimalusi. 

VASTUS: 
Jaan Toots – me võtame selle järgmise juhatuse koosoleku päevakorrapunktiks. 

ETTEPANEK: 
Enn Veskimägi – üks lahendus on teha töötute treenerite täiendkoolituse taotlus töötukassale. 
Andke mulle kolm kandidaati keda võiks koolitada läbi töötukassa. 

J. Toot küsis kas üldkoosolek on sellega nõus? 

Kõik olid nõus. 

Juhataja tänas ettekandjaid ja tegi ettepaneku kuulata kohe ära ka audiitori järeldusotsuse ja andis 
sõna U. Karlsonile. 

KUULATI: 
U. Karlson luges ette EJL audiitori kinnituskirja 

Olen auditeerinud Eesti Jalgratturite Liit raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi 
seisuga 31.12.2009, kasumiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet 
eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste 
arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise 
aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 11 kuni 24, on kaasatud käesolevale aruandele. 
Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas 
Juhtkonna kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õige ja õiglane 
esitamine kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega. Selle kohustuse hulka kuulub 
asjakohase sisekontrollisüsteemi kujundamine ja töös hoidmine, mis tagab raamatupidamise 
aastaaruande korrektse koostamise ja esitamise ilma pettustest või vigadest tulenevate oluliste 
väärkajastamisteta, asjakohaste arvestuspõhimõtete valimine ja rakendamine ning antud 
tingimustes põhjendatud raamatupidamishinnangute tegemine. 
Vandeaudiitori kohustus 
Minu kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. 
Viisin auditi läbi kooskõlas Eesti auditeerimiseeskirjaga, mis nõuab, et ma olen vastavuses 



 

 

eetikanõuetega ning et ma planeerin ja viin auditi läbi omandamaks põhjendatud kindlustunnet, et 
raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi. 
Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud 
informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. 
Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust 
riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid 
olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks võtab vandeaudiitor 
nende riskihinnangute tegemisel arvesse õige ja õiglase raamatupidamise aastaaruande 
koostamiseks ja esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada 
arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete 
asjakohasuse, juhtkonna poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja 
raamatupidamise aastaaruande üldise esituslaadi hindamist. Usun, et minu kogutud auditi 
tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane minu arvamuse avaldamiseks. 
Arvamus 
Minu arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt 
Eesti Jalgratturite Liit finantsseisundit seisuga 31.12.2009 ning sellel kuupäeval lõppenud 
majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. 
Õnne Kurvet 
Vandeaudiitori number 174 
OÜ AUDIITORBÜROO Õnne Kurvet 
Audiitorettevõtja tegevusloa number 30. 

ETTEPANEK: 
M. Lepajõe – kes on selle poolt, et kinnitada 2009. aasta tegevus- ja raamatupidamise 
aastaaruanne koos audiitori järeldusotsusega ja valida 2010. a. EJL audiitoriks pr. Õnne Kurvet 

HÄÄLETATI: 
Kinnitada EJL 2009. a. tegevus- ja raamatupidamise aastaaruanne koos audiitori järeldusotsusega 
ja valida 2010. a. EJL audiitoriks pr. Õnne Kurvet. 

POOLT 34, vastu ega erapooletuid ei olnud. 

OTSUSTATI: 
1. Kinnitada EJL 2009. a. tegevus- ja raamatupidamise aastaaruanne koos audiitori 

järeldusotsusega. 
2. Kinnitada EJL 2010. a. EJL audiitoriks pr. Õnne Kurvet, OÜ Audiitoribüroo Õnne Kurvet 

(registrikood: 10572660). 

Päevakorrapunkt nr. 3 
Liikmemaksude ja sisseastumismaksude kinnitamine 

Juhataja andis sõna U. Karlsonile päevakorra kolmanda punkti osas. 

KUULATI: 
U. Karlson – Ettepanek on jätta maksud samale tasemele 2009. aastaga, seega  EJLi 
sisseastumismaks on 4000 ja aastamaks 1500 krooni. Teisi põhjendatud ettepanekuid maksude 
muutmiseks ei ole EJL esitatud. 

HÄÄLETATI: 
Kinnitada sisseastumismaksuks 4000 ja aastamaksuks 1500 krooni. 



 

 

POOLT 34, vastu ega erapooletuid ei olnud. 

OTSUSTATI:  
Kinnitada 2010. aasta sisseastumismaksuks 4000 ja aastamaksuks 1500 krooni. 

Päevakorrapunkt nr. 4 
2010. a. tegevuskava ja eelarve kinnitamine 

Juhataja andis sõna Jaan Tootsile päevakorra neljanda punkti osas. 

KUULATI: 
J. Toots tutvustas 2010. aasta eelarveprojekti üldmahuga 5 476 617 krooni, mille on juhatus 
kinnitanud üldkoosolekule esitamiseks. Juhatuse ettepanekul jääks eelarves 2010. jooksva aasta 
reservi 200 000 krooni ja 2011. aasta reservi 1 000 000 krooni. 

Toimus arutelu 

ETTEPANEK: 
Riho Räim - Vaadates 2010 a. eelarvet, siis tulubaas võrreldes 2009. aastaga on vähenenud 16,64 
%, mis praegust Eesti majandusseisu vaadates pole imestamisväärne. Kulupoolelt on enamikel 
eelarveridadel vähenenud vaid ca 10% või vähem. Protsentuaalselt kõige suurema kärpe alla on 
jäänud rahvusvaheliste võistluste korralduse teotuseks eraldatavad vahendid (250 000 kr- 
150 000 kr)- vähenemine 40%! Võistluste korraldajate suhtes on tegu selgelt ebavõrdse 
kohtlemisega! Normaalne oleks proportsionaalne vähenemine ka teistes kuluridades, välja 
arvatud mõned üksikud erandid. Kuna kõik eelarves toodud võistlused on väga olulised Eesti 
jalgrattaspordi püsivaks arenguks, siis palun EJL juhatust tõsta rahvusvaheliste võistluste 
läbiviimiseks eraldatud vahendeid 258 000 kroonini (mis jaguneks alljärgnevalt: Tallinn-Tartu 
GP ja SEB Tartu GP 2010 2 x 84 000kr, Saaremaa Velotuur 64 000kr; Tartu Noortetuur 26 000 
kr). 

ETTEPANEK: 
Jaan Toots – palus panna üldkoosolekule hääletamiseks ettepaneku eraldada täiendavalt reservist 
100 000 krooni rahvusvaheliste võistluste korraldamiseks.  

ETTEPANEK: 
Urmas Karlson - esitas koondise välismaal treeninglaagris viibiva koondise treeneri Toivo Suve 
palve eraldada reservist 16 000 krooni Juunioride koondisele, Course de la Paix Juniors 
osalemistasu maksmiseks. Esialgselt sellist osalemistasu ei nõutud, kuid hiljem selgus, et Eesti 
koondise osalemine väga vajalikul võistlusel on võimalik ainult peale osalemistasu maksmist. 

HÄÄLETATI: 
Juhataja pani parandusettepaneku hääletamisele eraldada täiendavalt jooksva aasta reservist 
100 000 krooni rahvusvaheliste võistluste toetamiseks ja 16 000 krooni juunioride koondise 
osalemiseks Course de la Paix maanteevõistluste mitmepäevasõidule. 

POOLT 34, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

OTSUSTATI: 
Otsustati tõsta reservist 100 000 krooni Eestis rahvusvaheliste võistluste kulude katteks ja 16 000 
krooni Juunioride koondisele osalemaks 2010. a. rahutuuril Course de la Paix Juniors. 



 

 

Juhataja küsis, kas on küsimusi või ettepanekuid. Kuna neid ei olnud pani juhataja kinnitamiseks 
hääletusele 2010. aasta EJL tegevuskava ja eelarve koos parandusettepanekutega üldmahus 5 476 
617 krooni, mis sisaldab 1 000 000 kroonist reservi 2011. a-ks. 

HÄÄLETATI: 
POOLT 34, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

OTSUSTATI: 
Kinnitati 2009. a. EJL tegevuskava ja eelarve koos parandusettepanekutega üldsummas 5 476 
617.- krooni, mis sisaldab 1 000 000.- kroonise reservi 2011. a-ks. 

Üldkoosoleku juhataja M Lepajõe tänas usalduse eest ja luges koosoleku päevakorra 
ammendatuks. 

 

 

 
________________________    ________________________ 
Madis Lepajõe      Annika Parv 
Koosoleku juhataja      Protokollija 


