
 

 

EESTI JALGRATTURITE LIIDU ÜLDKOOLOLEKU 
 
 

PROTOKOLL 
 
 

 
Koosolek toimus 12. märtsil 2014. a. Tallinnas, Ülemiste hotelli konverentsisaalis 2, asukoht 
Lennujaama tee 2, algusega kell 17.00 ja lõpuga 19.00. 

OSALESID:   38 Eesti Jalgratturite Liitu (EJL) kuuluva klubi liiget 
   5 EJL juhatuse liiget 
   4 külalist 
   (registreerimislehed lisatud) 

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade oli välja saadetud vastavalt põhikirjale kehtestatud korrale. 
Üldkoosoleku materjalide projektid olid läbi arutatud juhatuse koosolekul 26.02.2014 ja saadetud 
välja kõikidele EJL liikmetele 06. märts ja 11. märts 2014. 

EJL peasekretär, Urmas Karlson avas üldkoosoleku, tervitas osavõtjaid ja külalisi. 
Tõdes registreerimislehtede põhjal, et 53-st EJL kuuluvast liikmesklubist oli kohal 38, mis 
moodustas 72 %, seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline. 

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

U. Karlson tegi ettepaneku valida üldkoosoleku protokollijaks Annika Parv. Üldkoosolek oli 
nõus, vastu ega erapooletuid ei olnud. 

U. Karlson tutvustas üldkoosoleku päevakorda: 

1. EJL 2013. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine 

  EJL audiitori aruande kuulamine 

2. EJL liikmemaksude, sisseastumismaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine 

3. EJL 2014 a. tegevussuundade ja eelarve kinnitamine 

Madis Lepajõe asus koosolekut juhtima. 



 

 

Päevakorrapunkt nr. 1 
EJL 2012. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aruande kinnitamine 

Juhataja andis sõna 2013. a. tegevus- ja raamatupidamise aruande kommenteerimiseks Jaan 
Toots´ile. 

ETTEKANNE: 

Tahaksin lühidalt puudutada meie möödunud hooaega. Meile oli suur au, et Madis Lepajõe  valiti 
teistkordselt Euroopa Rattaliidu asepresidendiks. Selle hooaja alguses viidi läbi Tallinnas UEC 
kongress, mille ettevalmistusega alustati 2013 aastal. Tallinnat külastas UEC president David 
Lappartient, kes on väga mõjuvõimas isik rattamaailmas. Kongress läks hästi korda, osavõtt oli 
rohkearvuline ja saime palju positiivset tagasisidet. 
Rõõm on tõdeda, et kümne aasta jooksul on klubide arv tõusnud 39-lt 53-le. Täna toimus 
erakorraline koosolek, kus võtsime vastu 54. klubi „MTÜ CC Rekord“. Täna nad küll ei ole veel 
hääleõiguslikud, kuid nad on vastu võetud ja nende hääleõigus algab peale seda kui juriidilised 
toimingud on lõppenud. Aasta jooklsu on liikmeskonnast lahkunud on kaks ja liitunud neli klubi. 
EJL on ka väike ümmargune aasta, oleme olnud EOK liikmed juba 15. aastat.  
Juhatusest: 
2013. a. juhatus käis koos seitsmel korral. 
Eesti Jalgratturite Liit juhindus 2013. aastal oma põhitegevuses põhikirjalistest eesmärkidest. 
Peamisteks tegevusteks olid: Eesti meistrivõistluste korraldamine; rahvusvaheliste võistluste 
korraldamine; rahvuskoondistele vajaliku sportliku ettevalmistuse tagamine; koondise liikmetele 
tiitlivõistlustest (MM, EM, MK) osavõtu kindlustamine; treenerite ja kohtunike täiendõpe, ning 
koolituste korraldamine; treeneritele kutsekvalifikatsiooni omistamine; koostöö Audentese 
Spodikooliga sportlastele vajaliku õppe- ja treenimistingimuste loomisel; esindatus 
rahvusvahelistes katusorganisatsioonides; esindatus riiklikes spordiga seotud organisatsioonides. 
Suhted ja koostöö katusorganisatsioonidega Eestis, Euroopas ja maalimas on head ning oleme 
nendes esindatud. 
EJL ametliku võistluskalendri põhiselt viidi läbi 82 võistlust, mis alade lõikes jagunesid 
järgmiselt: maanteesõidus 45, maastikurattasõidus 26, trekisõidus 4, BMX 2, cyclo-cross 5. EJL 
võistluskalendris olevatel võistlustel osaleti kokku ca 31 000 korral. EJL eelarvest eraldati 
võistluste korrladamiseks rahalisi vahendeid 48 150 €. 
Rahvusvahelisi võistluseid korraldati kaks, Tour of Estonia (UCI 2.1 kat.), peakorraldaja Klubi 
Tartu Maraton ja Balt keti velotuur „Baltic Chain Tour“. Eesti poolne korraldaja Pro Jalgratturite 
Klubi. Nagu te teate oli sees ka Soome, aga peame tõdema, et läksime nendega alt. Soome poolne 
korraldaja on senini võlgu ja tänavu seda etappi ei ole. 
Üleriigilistest võistlustlustest koostöös liikmesklubiga viidi läbi traditsioonilise üleriigilise 
tähtsusega võistlus „Lauri Ausi mälestusvõistlus“ Spordiklubi CFC eestvedamisel. 
Uue algatusena ja saavutusena loeme Eesti Jalgratturite Liit poolt UEC-le esitatud taotlust toetada 
Olümpiala BMX´i arendamist ja populariseerimist Eestis. UEC eraldas EJL-le toetuse 27 000 € 
BMX rataste ja turvavarustuse soetamiseks ja nende jaotamiseks noortega tegelevatele klubidele. 
Turundus tegevus elavnes, kuna oleme võtnud tööle PR mehe. EJL on 2013. a. saatnud Eesti 
pressile kokku üle 100 pressiteate. Toodeti jalgrattasaateid, mis kajastasid suuremaid 
jalgrattavõistlusi läbi hooaja. Üheks saavutuseks on ka see, mis küttis kirgi spordi maailmas, et 
ETV edastas ka täies pikkuses Tour de France´i. Teile teadmiseks telvisiooni inimeste andmetel 
jälgis suvel igal päeval seda võistlust 50 000-65 000 inimest. 
Eelarve tasakaal on juhatusele väga tähtis ja siin on rõõm tõdeda, et oleme aasta-aastalt liikunud 
poisitiivses suunas. Kui teie poolt kinnitatud 2013. a. eelarve oli 319 476 €, siis täitmine 390 801 
€, ehk 71 000 € suutis Liit ja juhatus juurde saada. 2014. a. eelarves on plaanitud kulusid kokku 



 

 

418 394 €. Hetkel tulude poolel on 403 602 €, väikese miinusega, nagu te teate, on meil väike 
reserv läbi aastate olnud. Ka möödunud aastal võttis üldkoosolek väikese miinusega eelarve vastu 
aga aasta lõpetasime plussi pool. 
See on lühidalt 2013. aasta tegevuse kokkuvõte. 

Juhataja küsis kas on küsimusi? Küsimusi ei olnud. 

Juhataja andis sõna kaasettekandeks video vahendusel koondise peatreenerile Toivo Suvi´le. 

1. KAASETTEKANNE 
Tere lugupeetud koosolekust osavõtjad. Kahjuks ei saa ise koosolekul olla kuna viibin 
treeninglaagris Hispaanias. Räägiks teile lühidalt eelmisest hooajast ja veidi ka tulevast. 
Juunioride koondis osales kahel Rahvustekarika etapil ja neljal rahvusvahelisel 
mitmepäevasõidul, lisaks võeti osa ka EMist ja MMist. Säravaid tulemusi kahjuks ei tulnud nagu 
teate, siis aastad pole vennad. 
MU koondis osales kolmel Rahvustekarika etapil ja kolmel ühepäevasõidul Taanis ning EMil ja 
MMil. Koos eliitsportlastega osaleti ka Tour of Estonial (mille võitis Gert Jõeäär) ja Jurmala GPl 
(Martin Laas sai 3. koha). Koondis osales ka veel Balti Keti velotuuril. M-eliidi koondis osales ka 
MMil. NJ ja NU osalesid ka tiitlivõistlusetel. 
Juunioridel algas 2014. a. treeninglaagriga Leedus, Panevezyse trekil ja praegu toimub laager 
Hispaanias. Sealt edasi kolmele rahvustekarika võistlusele. Plaanis on veel kuus mitme- ja 
ühepäeva rahvusvahelist tiitlivõistlust.  
MU koondis plaanib osa võtta kolmest rahvustekarika etapist, koos M-eliidiga Tour of Estoniast, 
Tour of Latviast ja Balti Keti velotuurist ning tiitlivõistlustest. 
Naisjuuniorid osalevad noorte OMil ja tiitlivõistlustel. 
Veidi ka sportlastest. Praeguse seisuga on meil maanteel seitse profilepinguga sportlast ja 10 
amatöörsportlast. 
Sellega praegu lõpetaksin. Tänan tähelepanu eest. 

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

Küsimusi ei olnud. 

Juhataja andis sõna video vahendusel Treenerite Nõukogu liikmele Kaido Juurikule. 

2. KAASETTEKANNE 

Tere härra president, juhatus, treenerid ja saalis viibijad. 
Edastan oma kõne Hispaaniast, Olivast. See koht on muutunud eestlaste seas koduseks. Hetkel 
viibib siin 60-70 noorsportlast, lisaks veel hulk harrastajaid. Kokku viibib siin eestlasi umbes 
200. 
Võtaks kokku lühidalt 2013. a. Kokku kogunes Treenerite nõukogu neljal korral. Lisaks on 
lahendatud palju erinevaid küsimusi kirja teel. Alati on kütnud kirgi parimate valimine, kus nii 
mõnelgi korral on tulnud otsus hääletamise teel. Mis on hea, see näitab, et meil on erinevatel 
aladel palju häid sportlasi. 
Suuremahuline töö on tehtud võistlusreglemendi muudatustega. Seni on hakkama saadud ühega, 
aga varsti pole aeg kaugel kui peame tegema reglemendi alade kaupa. Siinkohal täname EJL 
juhatust, kes on aksepteerinud Treenerite nõukogu ettepanekuid ja need kinnitanud. 
Kuna kogu maailm on pidevas muutuses on ka spordis toimunud muutused. Tippspordis ollakse 
pikemat aega ning tulemusi tehakse küpsemas vanuses. 
Nootespordis ei peeta oluliseks enam varajast spetsialiseerumist ühele alale. Viimastel aastatel on 
14-16-aastaste Euroopa meistrivõistlused maastikurattasõidus ja 18-aastaste noorte OM 
meeskondlikud. Näiteks noorte OMil peab sportlane hea tulemuse saavutamiseks suutma sõita 



 

 

hästi eraldistarti, grupisõitu kui ka olema tugev maastikurattasõidus ja BMXis. 
Siit ka noortega tegelevatele klubidele sõnum – et rahvusvahelistel tiitlivõistlustel teha häid 
tulemusi peame oma noori treenima mitmekülgselt. 
Hea on meenutada 2013. a., kus noortekoondise tüdrukud ja poisid esinesid edukalt OM festivalil 
ja noortekoondise poisid tegid läbiaegade parima tulemuse Austrias ASVÖ Radjugendtouril 
võites neljast etapist kolm. Meil on häid treenereid ja sportlasi kellega tööd teha. 
Käigem ajaga kaasas ja olgem uuendustele avatud. 
Aitäh Teile! 

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

Küsimusi ei olnud. 

Juhataja andis sõna Võistluste korraldajate kogu liikmele Allar Tõnissaarele. 

3. KAASETTEKANNE 
Komisjonil pole olnud selget vajadust eraldi koguneda, sest on osaletud nii treenerite 
nõupidamistel kui ka kohtunike seminaridel. Kuna mõlemad eelpool nimetatud komisjonid 
teevad head tööd, siis pole olnudki põhjust täendavalt koguneda. 
Kui eraldi väljatuua, siis ehk seda, et möödunud aasta tõi kaasa uue talendi korraldajate perre, 
mis sai ka äramärgitud ja leidis tunnustust alaliidu hoaaja paremate autasustamise gaalal. Kristjan 
Randver on leidnud oma kutsumuse ja sobib ääretult hästi kureerima valdkonda, mida 
vabatahtlikult reeglina keegi enda peale võtta ei taha - võistluste turva ülema ja skeemide 
koostamise valdkond. Täiestu uus ajajärk on minuarust ka see, et ta ei paku oma teenust mitte 
kitsalt ühe klubi ja projekti raames vaid teeb koostööd selles vallas mitme klubi ja mitme ürituse 
korraldustoimkonnaga. 
Kui juba tunnustamiseks läks, siis tahaks tänada ka alaliitu tuntava abi eest korraldajate töö 
kergemaks muutmisel: on orgamiseeritud kohtumised nii Politsei- ja piirivalveameti kui ka 
Maanteeameti otsustajatega. Eriti just viimane koosolek oli lõpuks töine konstruktiivne ja 
mõlemaid pooli mõistva töökeskkonnaga. 
Oleme püüdnud suhteid soojendada ka Tallinna Transpordiametiga ning mõlemal kohtumisel 
nendega on abiks olnud Urmas Karlson ja tahtmata ärasõnada võin öelda, et need kohtumised on 
pakkunud täiesti uut kogemust ja meelelaadi. Selgub, et ka seal töötavad ikkagi inimesed. 
Tooks kaks muret välja: 1) mure Eesti maastikurattasõidu pärast. On antud uus stardipauk OMile 
kvalifitseerumiseks. Eestis on olemas kõik komponendid, et maastikurattasõitu hästi viljeleda – 
kandepind, võistlused, tipud. Natuke oleks vaja aidata ja leida vahendeid, et nad OMile pääseks.  
Maastikuratta väljund ja võimalused tiitlivõistlustel võivad täna juba tuua alaliidula au ja kuulsust 
ja mitte ainult- ka rahalist tuge. Pääs OM-le annab alaliidule punkte mille järgi reastatakse 
alaliidud ja nende riigipoolne rahastatus. Kui Martin Loo peaks sinna pääsema, siis suur 
tõenäosus on tema kümne hulka tulemine.; 2) midagi on vaja reformida spordi rahastamises. 
Alaliit peaks tulema kokku ja arutama omavahel läbi, milliste ettepanekutega ja strateegiatega me 
võiks ka üldsust mõjutada. 

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

ARVAMUS: 
M. Lepajõe – Kasutan siin ise juhust kommentaariks. Mul on jäänud mulje, et meil on Eestis 5-7 
head korraldajat ja arvan, et Võistlustekorraldajate kogu juhatus võiks teisi koolitada. Võistluste 
tase on meil liiga erinev. 
ARVAMUS: 
A. Tõnissaar - See ei ole paha ettepanek. Seda võiks teha samal ajal kui meil toimuvad kohtunike 
seminarid. 



 

 

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

Küsimusi ei olnud. 

Juhataja andis sõna Kohtunike kogu liikmele Raivo Rannametsale. 

4. KAASETTEKANNE 
2013. aastal osalesid EJL kohtunikud 82 kalendrivõistlusel kokku 107 võistluspäeval ja 
kogumahuga 577 kohtunik-päeva. Arbiiteri tööga olid hooaja jooksul tegevad kokku 66 
kohtunikku. 
2013. a. soetas 36 kohtunikku EJL litsentsi, neist UCI rahvusvahelise kategooria omanikke oli 2, 
EJL komissare – 11, EJL kohtunikke – 15, EJL abikohtunikke – 8 (litsentsil väljatoodud 
distsipliinidest kõrgeim kategooria). Kuna läinud aastal toimus litsentsidel erinevate distsipliinide 
väljatoomine teistel alustel, siis saame veel öelda, et kohtunike kategooriatena olid 
maanteesõiduvõistlustel tegevusluba olemas 35-l, maastikurattavõistlustel 33-l, 
trekisõiduvõistlustel 12-l, BMX-võistlustel 2-l ja cyclo-crossi võistlustel 6- l kohtunikul.  
Peakohtuniku raportid toimunud võistluste toimumisest ning õnnestumisest laekusid 80-lt 
võistluselt, seega 2 võistlust jäid peakohtunike poolt aruannetes kajastamata. 
Hooaja aktiivseima kohtuniku tiitli pälvis Madis Lepajõe. Parima noorkohtuniku kategoorias 
osutus parimaks Mati Värv. Resultatiivseimad kohtunikud võistluspäevade arvestuses olid Aivo 
Maripuu ja Rein Solnask (34 võistluspäevaga). Et lisaks koduvõistlustele olid meie kohtunikud 
tegevad mitmete rahvusvaheliste piiritaguste võistluste teenindamisega. Üldiselt on tegevad 
kohtunikud aktiivsed. Aga see ei tähenda veel seda, et neid oleks piisavalt. Oleme küll suutnud 
päris edukalt koolitada uut järelkasvu, aga palume teil rattaspordiga seotuid inimesi kaasata 
võistluste korraldamisse ja suunata ka kohtunike tegevuse juurde. 
2013. a. omandasid 9 kohtunikku EJL abikohtuniku kategooria, 1 kohtunik sooritas 
maastikurattasõidu EJL kohtuniku kategooria praktika osaeksami (A. Sitska), 1 kohtunik sooritas 
tulemuslikult EJL komissari kategooria eksami maanteesõidu distsipliinis (R. Ronimois). 
EJL hooaja 2014 võistluskalender saab olema tavapäraselt 84 võistlusega sama pingeline. 
EJL kohtunike kogu juhatus pidas aruandeaasta jooksul kaks töökoosolekut, mille tegevusse 
kaasas ka juhatuse-väliseid liikmeid. 
Kohtunike kogu eesmärk pole muutunud:  
a) aidata jätkuvalt kaasa võistluste läbiviimise taseme ja korraldusliku kvaliteedi paranemisele 
b) sportlaste rahulolu tagamisele 
c) olla headeks abilisteks võistluste korraldajatele 
ja kohtunike kogu juhatus peab oma tegevusega need eeldused looma. 
Pean märkima ka veel seda, et eelmisel hooajal ei esitatud ühtegi võistlustel kirjalikku protesti. 
See näitab seda, et on tõusnud sportlaste teadlikkus reglementide osas. 

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

KÜSIMUS: 
Indrek Kelk – See, et ei ole proteste esitatud ei tähenda, et reeglite rikkumisi ei ole olnud. See 
tähendab, seda et ei suudeta tõestada rikkumise olemasolu.  
Kas ei oleks võimalik teha, vähemalt EJL admini kaudu, kättesaadavaks kõikide kohtunike 
võistlusaruanded? 
VASTUS: 
R. Rannamets – Põhimõtteliselt on see võimalik, kuna rapordid saadetakse nii Kohtunike kogu 
esimehele kui ka EJLi. 
ARVAMUS: 
U. Karlson – Kindlasti on võimalik need EJL kodulehel võistluste alla seada. 
ARVAMUS: 



 

 

M. Lepajõe – Kui kohtunike kogu juhatus ja korraldajad ütlevad, et see on igati aksepteeritav, siis 
pole mingeid takistusi. 
ARVAMUS: 
Andres Lekko – Kas me tahame, et see oleks avalik kõigile? 
ARVAMUS: 
I. Kelk – See oleks ligipääsetav ainult admini keskkonna kaudu. 
ARVAMUS: 
U. Karlson – Peame IT lahendused üle vaatama. 
ARVAMUS: 
Ants Väravas – Aastaid tagasi me arutasime seda ja leidsime, et mitte mingil juhul ei tohi panna 
kõikidele lugemiseks. See on ainult korraldajatele ja kohtunikele. 
KÜSIMUS: 
I. Kelk – Miks ei või seda kõik lugeda? 
ARVAMUS: 
Mallor Türna – Ajakirjanik teeb sääsest elevandi. See on korraldajate ja kohtunikie vaheline asi, 
kust iga aasta saab vaadata mida valesti tehti ja seda parandada. Läbi admini oleks hea mõte. 
ARVAMUS: 
M. Lepajõe - UCI keeleb komissaaridel saata raporteid kolmandatele isikutele. Ainul mingid 
väljavõtted saadab korraldajale ja järgmise aasta kohtunikule. Äkki oleks targem seda mingis 
väiksemas ringis läbi läbi arutada. Aga asi saab kindlasti lahendatud. 
VASTUS: 
R. Rannamets – Mis puudutab I. Kelgu märkust, et kohtunikud ei suuda tõestada rikkumisi, siis 
jah, kui korraldajal pole piisavalt resursse, et võtta rohkem kohtunikke igasse punkti, siis jääbki 
tõestusmaterjali väheks. 
KÜSIMUS: 
Kaido Laas – Mul on küsimus Treenerite nõukogule. Mis põhimõtetel jagati ära BMX rattad, mis 
olid UEC toetusel ostetud? 
VASTUS: 
U. Karlson – Selleks loodi erikomisjon ja selle aluseks oli BMXiga tegelevad klubid ning 
noorsportlased, kuni 10-aastased. Need, kes on BMXist kaugemale jäänud ja pole huvi sellest 
tundnud jäid tahaplaanile. 
KÜSIMUS: 
K. Laas – Kas on mingi reserv, et meie klubi saaks ka neid kasutada? 
VASTUS: 
U. Karlson – Me saime selle raha eest osta 49 ratast. Selge, et kõigile ei jagu. Tartu SK Velo sai 
ka rattaid ja ta saab neid rentida. 
VASTUS: 
Jaan Veeranna – Kui jaotus oli juba tehtud vaatasime Jüri Kalmusega nimekirja üle. Tegime 
mõningasi parandusi ning selle alusel on rattad välja jaotatud. Kõik võivad Tartusse sõitma tulla. 
Meie rattad on kõik kasutuses. Rattaliidu rattad on tasuta kasutamiseks. 
VASTUS: 
M. Lepajõe – EJL rattad on tasuta, aga nende hooldamise ja remondi eest on klubil õigus võtta 
tasu. 
VASTUS: 
U. Karlson – Need rattad on antud klubile kasutamiseks ainult üheks aastaks ja aasta lõpus 
hinnatakse jaotus üle, vaadatakse EMV tulemusi jne. Kui vaja siis tehakse ümberkorraldusi. 
VASTUS: 
J. Veeranna – Mina olen juba kolmandat aastat oma klubi rattaid välja laenutanud 1 € ratta ja 1 € 
kiivri pealt. See ei ole siiamaani end ära tasunud. Oleme kõvasti vaeva näinud. Kulud on nii kui 



 

 

nii. 
KÜSIMUS: 
A. Lekko – Lugesin, et mingi teema on EOK maja müügiga. Kuhu rattaliit kolib? 
VASTUS: 
J. Toots – Jalgratturite Liit on andnud omapoolse nõusoleku, et maja läheb müüki. Maja müüdi 
ära möödunud aastal ja liidud võivad seal olla veel 2 aastat. EJL kolib EOK-ga kaasa. 

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

Küsimusi ei olnud. 

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

KUULATI: 
U. Karlson – Eelarvele ma midagi juurde ei lisaks, kuis siis ainult seletaks lahti palgafondi. Kogu 
palgafond oli 81 467 €, tööl oli 8 inimest. Meil oli palgal 2 sportlast (Grete Treier ja Tanel 
Kangert), Audentese Spordikooli treener Andri Lebedev, Audentese järelkasvukoondise treener 
Teet Reedi, koondise treener Toivo Suvi, Raamatupidaja Kersti Liiv, tehniline sekretär Annika 
Parv ja peasekretärina mina. 

U. Karlson luges ette EJL audiitori aruande arvamuse. 

Arvamus 
Minu arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt 
Eesti Jalgratturite Liit finantsseisundit seisuga 31.12.2013 ning sellel kuupäeval lõppenud 
majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. 

/digitaalselt allkirjastatud/ 
Õnne Kurvet 

Vandeaudiitori number 30 

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

KÜSIMUS: 
A. Lekko – Kas rattaliidu palgad on palgad või stipendiumid? 
VASTUS: 
U. Karlson – Need on palgad. Sportlastel on EOK-ga vastavad lepingud, millest makstakse kõik 
maksud. 
VASTUS: 
J. Toots – Audentese treenerid, kes tulid Jalgratturite Liidu palgale, said sihtsuunitlusega raha 
läbi EOK, nemad Teadus- ja Haridusministeeriumilt. 

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

Küsimusi ei olnud. 

ETTEPANEK: 
M. Lepajõe – Kes on selle poolt, et kinnitada 2013. aasta tegevus- ja raamatupidamise 
aastaaruanne? 

HÄÄLETATI: 
Kinnitada EJL 2013. a. tegevus- ja raamatupidamise aastaaruanne. 

POOLT 38, vastu ega erapooletuid ei olnud. 

OTSUSTATI: 



 

 

Kinnitada EJL 2013. a. tegevus- ja raamatupidamise aastaaruanne. 

Päevakorrapunkt nr. 2 
Liikmemaksude ja sisseastumismaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine 

KUULATI: 
U. Karlson – Edastan Juhatuse ettepaneku, milleks oleks 2014. a. EJLi sisseastumismaksuks 260 
€ ja aastamaksuks 100 € ning aastamaksu tasumistähtajaks määrata 2. mai 2014. 

ETTEPANEK: 
M. Lepajõe – Kes on selle poolt, et kinnitada sisseastumismaksuks 260 € ja aastamaksuks 100 € 
ning aastamaksu tasumistähtajaks määrata 2. mai 2014? 

HÄÄLETATI: 
Kinnitada sisseastumismaksuks 260 €, aastamaksuks 100 € ning selle tasumistähtajaks 2. mai 
2014. 

POOLT 38, vastu ega erapooletuid ei olnud. 

OTSUSTATI:  
Kinnitada 2014. aasta sisseastumismaksuks 260 €, aastamaksuks 100 € ja selle tasumistähtajaks 
2. mai 2014. 

KUULATI: 
U. Karlson juhtis tähelepanu kõigile liikmetele, et nad maksaksid EJLi poolt esitatud arved 
õigeaegselt. Alates 2014. a. ei eraldata Kultuuriministeeriumi poolt määratud noortespordi toetusi 
võlglastele. 

Päevakorrapunkt nr. 3 
2014. a. tegevuskava ja eelarve kinnitamine 

Juhataja andis sõna Jaan Tootsile päevakorra kolmanda punkti osas. 

KUULATI: 
J. Toots – Kuna meie seas on uustulnukaid, siis tahaks veidi täpsustada meie reservi, kust see on 
tulnud ja miks seda hoitakse. Reserv 63 389 € on täpselt 1 miljon eeki, mis tekkis 5-6-aastat 
tagasi tänu Roterman Grupi 500 000 ja SilberAuto 500 000 kroonisele toetusele. See läks 
reserviks kui midagi peaks juhtuma riigilt tulevate rahadega. 

Juhataja andis sõna Urmas Karlsonile. 

KUULATI: 
U. Karlson - Tegevussuunad, mis on kooskõlas EJL arengukavaga ja eelarve projektiga, 2014 
aastal on: 
1. Jätkata põhikirjalist tegevust. Juhindudes põhikirjast on Eesti Jalgratturite Liit vaba algatuse 
alusel asutatud ja mittetulundusühinguna avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ühendus, mille 
põhitegevus on suunatud Eesti jalgrattaspordi arendamisele. EJL on heategevuslik ühing, mis 
ühendab Eestis jalgrattaspordiga tegelevaid spordiklubisid, seltse ja ühendusi ühistegevuseks, 
jalgrattaspordi edendamiseks ning sellealase tegevuse koordineerimiseks. 
EJL juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, nendega kooskõlas 
kehtestatud muudest normidest, EJL põhikirjast, Eesti Spordi Hartast ning Rahvusvahelise 
Jalgratturite Liidu aktidest ja suunistest. 
2. Viia läbi Eesti meistrivõistlused, mille käigus selgitatakse võistlusklassides 118 
medalikomplekti vastavalt EJL võistlusreglemendile. Eesti MV viiakse läbi maanteesõidu, 
maastikurattasõidu, trekisõidu ja BMX aladele ja võistlusklassidele vastavalt treenerite nõukogu 



 

 

ettepanekule, mis on kinnitatud juhatuse poolt 04.12.13. Eelarves on selleks eraldatud vahendeid 
26 700 €. 
3. Rahvuskoondiste ettevalmistuse korraldamine ja edukas osalemine tiitlivõistlustel: Euroopa 
juunioride OM, MM, EM. EJL eelarvest finantseeritakse koondiste ettevalmistust ja osalemist 
rahvusvahelistel võistlustel 50 100 € ja tiitlivõistlustel 36 000 €, kokku 86 100 € ulatuses. Seoses 
läheneva 2016. a. Rio OM-le kvalifitseerumisega on prioriteetseteks aladeks maanteesõit ja 
maastikurattasõit, kuhu meie sportlastel on suur tõenäosus kvalifitseeruda. Suurema tähelepanu 
all on ka BMX, kuna ala on ühe osana kavas kompleksvõistlusel Nanjingis 16.-28. augustil 
toimuvatel juuniorite Olümpiamängudel. Eesti kaheliikmeline tüdrukute võistkond kavlifitseerus 
osalema sellele spordisündmusele 2013. aasta lõpus. Püstitatud eesmärgiks on tiitlivõistlustel 
saavutada koht esikolmikus. 
4. Rahvusvahelise tasemega sportlastele tingimuste loomine 2016. a. OM-le kvalifitseerumiseks.  
Vastavalt EOK ja EJL vahel sõlmitud lepingule finantseritakse OM ettevalmistust 45 548 €. 
Lisandub C kategooria stipendium MM-il saavutatud 6. koha eest Tanel Kangertile, mis on 
10 452 €. EOK on kinnitanud kokku 6 sportlast Rio OM kandidaadiks. 
5. Koostöö Eestis korraldatavate rahvusvaheliste UCI kategooria võistluste korraldajatega. 
Rahvusvaheliste võistluste korraldamiseks eraldatud toetus on kokku 80 000 €. Balti keti 
velotuur 30 000 €, Tour of Estonia 15 000 € ja EM 2015. a. esmane toetus 35 000 €. Hoida ja 
parandada head koostööd Liidu, korraldajate ja Politsei- ja Piirivalveameti vahel, et tagada 
turvalisus võistlustel. 
6. Aidata kaasa jalgrattasõiduga seotud spordirajatiste ja ehituste planeerimisele (sisetrekk, BMX 
rajad, jalgrattateed). Esmaseks prioriteediks on luua huvi linnades ja maakondades BMX radade 
ehitamiseks. Tallinnas on vastav projekt olemas, vaja leida lahendusi, et linnavalitsus võtaks 
lähiajal vastu otsuse ehituse alustamiseks. 
7. Korraldada treenerite ja kohtunike täiendõpet ning vastavate kutsekvalifikatsioonieksamite 
läbiviimist. Käesoleval aastal on vaja muuta kutsekomisjoni koosseisu. Muuta kutsestandardeid 
vastavalt uutele nõudmistele. Kutseeksamite korraldamist on planeeritud minimaalselt kaks 
korda aastas. 
8. Koostöö EOK ja Audentese Spordikooliga jalgrattaosakonna laiendamisel. Hinnanguliselt on 
viimase 10 aasta jooksul Audentese Spordikooli jalgrattaosakond teinud väga head tööd. 
Tänased tipud on peaaegu 100% endised Audentese õpilased. Kunagi alustasime viie õpilasega, 
tänaseks on arva kasvanud 18-le. Eesmärgiks on säilitada sama õpilaste arvu ka järgmiseks 
õppeaastaks ja leida võimalusi veel ühe treeneri palkamiseks. 

U. Karlson andis sõma Audentese Spordikooli treenerile Andri Lebedevile. 

KUULATI: 
A. Lebedev – Hetkel on koolis 51 sportlast kokku, neist 18 on jalgratturid. Kooli lõpetab tänavu 
17 jalgratturit. 2014. aastast alates ei ole enam aladele fikseeritud kohtasi, valitakse alade üleseid 
parimaid sportlasi. Veel kaotati ära külalisõpilaste päevad nii nagu need varem olid ning 
muutusid projektipõhisteks. Seoses sellega kaotati ära ka järelkasvutreeneri koht. 
KUULATI: 
M. Lepajõe – Kõik kohad 100% on konkursil, ka nendel kes praegu õpivad. Asja mõte on see, et 
ainult parimad sportlased saavad õppida Audenteses kuna nad on täielikul riiklikul ülalpidamisel. 
KUULATI: 
Jüri Kalmus – Miks ei võiks Audentes korraldada võistlusi? 
VASTUS: 
M. Lepajõe – kooli eesmärk ei ole korraldada võistlusi. 
KUULATI: 
M. Türna – Mul tekkisid eelarvamused Audentese osas. Koolist kukuvad õpilased välja. Kooli 



 

 

kord peaks olema veidi kõvem. 
ARVAMUS: 
M. Lepajõe – Keskmiselt kaks õpilast kuus kukub välja. Tundub, et uus direktor on selle 
probleemi lahendamise tõsiselt kätte võtnud. Loodame, et asi läheb paremaks. 

U. Karlson jätkab EJL tegevussuundade tutvustamist. 

KUULATI: 
U. Karlson - 9. EJL arenguava koostamine järgmiseks nelja aastaseks perioodiks 2015 - 2018. 
Tallinnas toimunud UEC kongressil, 02. märtsil tutvustati uut arengukava perioodiks 2014–
2017. Arengukavas on fikseeritud kolm peamist suunda, milleks on: 1. Panna UEC tööle 
rahvuslike alaliitude huvides; 2. Hoida ja säilitada Euroopa spordi eeliseid ja kõrget taset; 3. 
Soodustada ja aidata kaasa ülemaailmse jalgrattaspordi ümberkorraldamisele. UEC poolt edastati 
soovitus kõikidele rahvuslikele liitudele kohandada ja viia oma arengukavad vastavusse UEC 
arengukavaga. Seoses sellega peame järgmise nelja aastase perioodi kava koostamisel lähtuma 
Euroopa jalgrattaspordis lähtuvatest suundadest. Tuleb arvestada, et sport on maailmas pidevalt 
muutuv ja ka meie peame seda silmas pidama. 
10. Põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks täiendavate toetajate leidmine. 2014. aasta eelarves 
on tulud kokku 403 602 €, kulud on planeeritud 14 792 € võrra suuremad. Kindlasti on vaja leida 
täiendavaid rahalisi vahenderid. Eesmärgiks on suurendada tulude poolt niipalju, et tulude ja 
kulude vahe läheneks 0. Kui tuletada meelde eelmist aastat kus eelarve võeti vastu -29 000 €, 
kuid aasta lõpuks suudeti rahalisi vahendeid piisavalt juurde tuua, nii et reserv jäi puutumata. 
Kindlasti püüame seda teha ka sellel aastal. Lisaks on appi võetud inimene, kes aitab Liitu 
kommunikatsiooni ja turunduse alal, kelleks on Sander Maasing. 
Tulude pool on eelmise aastaga võrreldes suurem 14 137 €. Tulude maht on suurenenud eelkõige 
rahvusvaheliste võistluste korraldamise toetuse arvelt. Riiklike ja EOK toetuste osakaal on 
eelarves 70 %.  

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

KÜSIMUS: 
I. Kelk – Tahaks MU koondise kohta küsida, kas meil on konkreetsed eesmärgid kuhu tahame 
jõuda ja millised sammud on astutud/astutakse nendeni jõudmiseks ja nendest sammudest 
lähtuvalt eelarve planeerimine? 
VASTUS: 
U. Karlson – Ma saan aru, et viitad selle poole, et kas meil oleks mõistlik kõik need ratturid, kes 
praegu võistlevad välisklubides, koguda kokku Eestisse ja teha tõsine tiim? See oleks loomulikult 
üks võimalus aga see nõuab resursse ja finantse. 
KÜSIMUS: 
I. Kelk – Kas meil on eesmärk mida me tahame saavutada? 
VASTUS: 
U. Karlson – Me tahame jõuda tiitlivõistlustel esikolme hulka. Eesmärkide täitmiseks oleks 
loomulikult üks moodus teha profitiim aga selleks meil täna vahendeid pole. Peame hakkama 
saama teistpidi, kogudes sportlasi kokku välisklubidest ning üritame nendega võistlemas käia. 
Mõtestatud tegevus on koostada neile sobiv võistluskalender. Midagi rohkem teha ei saa.  
Probleem on koondisega võistlustele peale saamises. Saame lõpliku eelarve koostada alles, siis 
kui kutsed on olemas. MU koondise jaoks on meil vajadusel eelarves olemas ka reserv. 
ARVAMUS: 
A. Tõnissaar – T. Suvi kõnest jäi välja see osa, et palju reitingupunkte on eesmärgiks võetud 
sellel hooajal saada ja mitu kohta tiitlivõistlustel need annavad. 
VASTUS: 



 

 

U. Karlson – need plaanid ongi selle järgi tehtud. 
ARVAMUS: 
M. Lepajõe – Treenerid võiksid esitada plaani kust ja kui palju punkte saame. Mingi eesmärk 
peaks olema ja võiksime olla konkreetsemad. 

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

KÜSIMUS: 
K. Laas – Kellele on mõeldud need stipendiumid? 
VASTUS: 
U. Karlson – Treeneritest saavad Ado Hein ja Jüri Kalmus. Kohtunikest Lia Rannamets, Rein 
Solnask, Kaja Malts ja Mari Paal. 
KÜSIMUS: 
J. Kalmus – Miks tüdrukute juunioride EM on nullis? Kas sinna ei mindagi? 
VASTUS: 
U. Karlson – Minnakse ikka. EM kulud on kõik koos. 

Juhataja küsis, kas on veel küsimusi või ettepanekuid? Kuna neid ei olnud pani juhataja 
kinnitamiseks hääletusele 2014. aasta EJL tegevuskava ja eelarve koos parandustega tõsta NJ 
1000 € õigesse lahtrisse punktis IV 6. 

HÄÄLETATI: 
POOLT 38, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

OTSUSTATI: 
Kinnitati 2014. a. EJL tegevuskava ja eelarve. 

Juhataja küsis, kas on veel küsimusi või ettepanekuid? 

ARVAMUS: 
J. Kalmus – Mul on probleem BMXi võistlustega. Võistlused mida Jaan Veeranna talvel 
korraldab on kõik arengu etapis. Need võik siiski ilma kalendrimaksu võtmata olla EJL kalendris.  
ARVAMUS: 
M. Lepajõe – Juhiks tähelepanu sellele, et reglement on kinnitatud ja seda muuta ei saa. Aga läbi 
rattaliidu eelarve toetatakse mõningaid võistlusi. Me võiksime ju toetada neid rahaliselt? 
ETTEPANEK: 
J. Toots – Teen ettepaneku toetada 1000 € BMXi arengut. Võtame 18 000 € reservist. Kas see 
sobib teile? 

ETTEPANEK: 
M. Lepajõe – Kes on selle poolt, et reservist anda 1000 € Tartu SK Velo BMX halli ja raja 
ekspluatatsioonikuludeks? 

HÄÄLETATI: 
Kinnitada 1000 € toetus EJL reservist Tartu SK Velo hallatava BMX halli ja raja 
ekspluatatsioonikuludeks. 

POOLT 34, vastu 4, erapooletuid ei olnud. 

OTSUSTATI:  
Kinnitada 1000 € toetus EJL reservist Tartu SK Velo hallatava BMX halli ja raja 
ekspluatatsioonikuludeks. 

KÜSIMUS: 
J. Toots – Kas on veel kellelgil põhjendatud ettepanekuid, kuidas me võiksime reservi jagada? 



 

 

ETTEPANEK: 
I. Kelk – Ettepanek anda võimalus MU meekonnale mõtestatud tegevusplaani välja töötamiseks 
ja selle alusel siis hilisema raha eraldamiseks, et 2015. a. EMil mingid konkreetsed eesmärgid 
täita. 
ARVAMUS: 
M. Lepajõe – Seda otsustab juhatus. 
KUULATI: 
Enn Veskimägi – Täna eraldas Kultuurkapital 4000 € MU koondise tegevuseks. 
KUULATI: 
Raivo Rand – R. Räim käis EJL juhatuse koosolekul, kus palusime konkreetse plaaniga välja 
tulla. Hetkel pole ei R. Räime ega plaani. Ilma selleta pole võimalik ka raha anda. 
KUULATI: 
I. Kelk – U. Karlson võiks R. Räimele anda edasi vastava signaali, et ta oleks keegi MU 
koondises. 
VASTUS: 
U. Karlson – Selle kohta on Treenerite nõukogus otsus olemas, et R. Räim on MU koondise eest 
vastutav isik. 
KUULATI: 
Sander Maasing – R. Räime idee kohaselt on mul projekt koostatud, aga hetkel pole temaga 
suutnud ühendust saada, kuna ta viibib teises maailmajaos. Kui ta tagasi tuleb saame projektiga 
edasi tegeleda. 

KUULATI: 
J. Toots – Tahan tänada teid hea koostöö eest ! Head rattahooaega kõikidele! 

Üldkoosoleku juhataja tänas usalduse eest ja luges koosoleku lõppenuks. 

________________________    ________________________ 
Madis Lepajõe      Annika Parv 
Koosoleku juhataja      Protokollija 
 


