
EESTI JALGRATTURITE LIIDU ÜLDKOOLOLEKU 
 

PROTOKOLL 
 
 
 
Koosolek toimus 12. märtsil 2015. a. Tallinnas, Ülemiste hotelli konverentsisaalis 2, asukoht 
Lennujaama tee 2, algusega kell 17.00 ja lõpuga 20.00. 

OSALESID:   39 Eesti Jalgratturite Liitu (EJL) kuuluva klubi liiget 
   5 EJL juhatuse liiget 
   6 külalist 
   (registreerimislehed lisatud) 

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade oli välja saadetud vastavalt põhikirjale kehtestatud korrale. 
Üldkoosoleku materjalide projektid olid läbi arutatud juhatuse koosolekul 11.02.2015 ja saadetud 
välja kõikidele EJL liikmetele 06. märts ja 9. märts 2015. 

EJL peasekretär, Urmas Karlson avas üldkoosoleku, tervitas osavõtjaid ja külalisi. 
Tõdes registreerimislehtede põhjal, et 56-st EJL kuuluvast liikmesklubist oli kohal 39, mis 
moodustas 69,64 %, 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 häältelugejaks Kaja Malts. 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 2014. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine; 

 EJL audiitori aruande kuulamine; 

2. Liikmemaksude, sisseastumismaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine; 

3. EJL arengukava 2015–2022 kinnitamine; 

4. 2015. a. eelarve kinnitamine; 

5. Jalgrattaspordi kandepind ja rahastamine. 

Madis Lepajõe asus koosolekut juhtima. 
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Päevakorrapunkt nr. 1 

EJL 2014. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine  

Juhataja andis sõna 2014. a. tegevus- ja raamatupidamise aruande kommenteerimiseks Jaan 
Toots´ile. 

ETTEKANNE: 
Tere head kolleegid! Eesti Jalgratturite Liidul oli majandusaasta lõpuks 56 juriidilist liiget. 2014. 
aastal astusid EJLi uuteks liikmeteks 4 klubi. 
2014. aastal viidi läbi 1 üldkoosolek ja 9 Juhatuse koosolekut  
Juhatuse koosolekutel peamisteks läbivateks teemadeks oli eelarve täitmine ja reservist 
täiendavate toetuste eraldamine spordiprojektidele. Olulisel kohal oli ka määruste ja muude 
töödokumentide kinnitamine, mis reguleerivad noorte ja tippspordi arengut, kohtunike tegevust ja 
võistluste korraldust. Samuti uute liikmete vastuvõtmine liikmeskonda. 

2014. aastal oli Liidul erakorraline au läbi viia 28. veebr.-03. märts Tallinnas Euroopa 
Jalgratturite Liidu kongress, mis tõi Eestisse delegaate 31. Euroopa riigist, kokku oli 110 
osavõtjat. Kõigi osalejate tagasiside oli äärmiselt positiivne. 
Eelarve kogumaht 2014. a. kassapõhise arvestuse puhul osutus 40 664 € võrra suuremaks 
esialgselt planeeritust ja oli kokku 541 186 €. Tulude-kulude vahe: - 4 451 €. Kui võrrelda 
esialgse, üldkoosolekul kinnitatud eelarvega, kus tulude kulude vahe oli planeeritud -14 791 €, 
siis võib öelda, et oleme hästi hakkama saanud. 
Tulem Liidu tegevusest läbi aegade, millega mindi vastu 2015. aastale on 92 485 €. See summa 
sisaldab ka meie puutumatut reservi 63 912 €. 
Kokkuvõtteks ütleks, et eelarvest on kinni peetud, on leitud täiendavaid vahendeid ja kuna need 
on olnud peamiselt sihtotstarbelised, seetõttu on teatud kululõikudes ka kulud vastavalt suuremad 
esialgse eelarvega võrreldes. 

Mureks on tänavu pingeline eelarve. Tuleb raske aasta. 

Eelarvest annab ülevaate U. Karlson. 

KUULATI 

U. Karlson – Eelarve kogu maht oli 541 186 €, mis sisaldas reservi 96 936 €. Tulud tulid 90 % 
riigilt. 
Riiklik toetus      167 216 
EOK OM ja muude spordiprojektide toetus   98 569 
Kultuurkapitali toetus     76 100 
Hasartmängumaksu nk. toetus   17 500 
Liikmemaksud     6 468 
Võistluste registreerimismaks   11 151 
Litsentside müük     10 123 
Osavõtumaksud kohtunikud    19 091 
Kindlustused      2 964 
Klubide, sportlaste osalemistasu   4 680 
Muud finantstulud     4 341 
Reklaamitulud      11 000 
Sihtotstarbelised muud toetused   15 000 
Auhinnarahad      48 
TULUD KOKKU     444 250 

Eelnevate perioodide kasutamata raha (reserv) 96 936 
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Reserv järgmisteks aastateks    63 912 
2014/2015. a. eelarvesse     33 024 
RAHA KASUTADA KOKKU   541 186 

EJL EELARVE KULUD  
I EMV korraldamine     26 151 
II Rahvus.vah. võistlused Eestis   77 707 
III Spordiprojektid     42 051 
IV koondised      62 404 
V Muud tiitlivõistlused    44 455 
VI Stipendiumid     26 878 
VII Üldtegevus     145 246 
IX UEC kongressi korraldamine   23 807 
KULUD KOKKU     448 700 

Tulud - Kulud     -4 451 
Jooksev tulem tegevusest    92 485 

Juhataja küsis, kas on eelarve kohta küsimusi? 

Kuna küsimusi ei olnud, andis juhata sõna kaasettekandjatele. 

Juhataja andis sõna kaasettekandeks koondise peatreenerile Toivo Suvi´le. 

1. KAASETTEKANNE (peatreener Toivo Suvi) 
Lugupeetud koosolekust osavõtjad, austatud juhatus. 
Lühike kiire kokkuvõte eelmisest hooajast. 
Juunioride maanteekoondis osales kolmel Rahvuste karika etapil ja kahel UCI kalendrivõistlusel. 
Lisaks rahvusvahelisel 7 riigi osavõtul toimunud võistlusel Lätis, mille võitis Ekke-Kaur 
Vosman. 
Kahjuks rohkem millegagi väga suurega hakkama ei saadud. Parimaks saavutuseks Rahvuste 
karikal etapil jäi Ekke-Kaur Vosmani 30. koht juunioride Paris-Roubaix võistlustelt 
Prantsusmaalt. 
MU osales kolmel Rahvuste karika võistlusel, kus parim saavutus oli Oskar Nisu 27. koht ZLM 
tuuril Hollandis. MU vanuseklassi koondis osales ka Balti Keti tuuril, kus eestlastest parima 4. 
koha sõitis välja Martin Laas, kes seekord võistles Saaremaa JK Viiking ridades. Tour of Estonial 
oli Gert Jõeäär kokkuvõttes 6. ja MU vanuseklassi sõitja Mihkel Räim 7., meeskond kokkuvõttes 
3. 
Naiste maanteekoondis osales MK etapil Rootsis kus 57. koha sai Liisa Ehrberg ja 
mitmepäevasõidul Norras oli ta 26. 
Tiitlivõistlused maanteel. Euroopa MV maanteel osalesid M-Juuniorid, parima 38. koha saavutas 
temposõidus Ekke-Kaur Vosman. N-Juuniorid - Kärolin Varblane väga tubli 11. koht, MU 
temposõidus Oskar Nisu 26. koht. 
Maailmameistrivõistlustel osalesid M-Eliit klassis Tanel Kangert 19. TT. Veel olid sportlased 
stardis M-J, N-J, N-Eliit klassis. 
Väga tublilt võistlesid neiud Noorte Olümpiamängudel, kus Mari-Liis Mõttus ja Kärolin 
Varblane saavutasid meeskondlikus mitmevõistluses 7. koha. 
Jätkuvalt olid meie sportlased esindatud suurtuuridel. Eelmisel aastal Tanel Kangert ja Rein 
Taaramäe Tor de France`l ning Tanel Kangert ja Gert Jõeäär Hispaania tuuril. 
Ka olid meie sportlased esindatud profiklubides: naisi oli üks, World touris üks, Professional 
kontinentaal tiimis kaks, Kontinentaal tiimis kolm, maastikuratta proffe üks sportlane. Erinevates 
amatöörklubides 14 sportlast. 
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2015. aastal on meie suurimad väljakutsed osalemine Euroopa mängudel maanteesõidus, BMX 
krossis ja maastikurattasõidus; edukas esinemine Juunioride ja alla 23-aastaste Euroopa MV 
Tartus ning kvalifitseerumine Rio olümpiale. Kõige reaalsem on Olümpiale pääs M-Eliidi 
maanteesõidus ja meeste maastikurattasõidus. Maastikurattasõidus üritab Olümpiale pääseda M. 
Loo. Kuna temal sellel aastal puudub välisklubi, siis saab see üsna raske olema. Põhiline mure on 
finantsid. Maanteesõidus peavad põhilise töö ära tegema ja punktid kokku korjama meie profid ja 
välisklubides sõitvad sportlased. MU vanuseklassi sportlastelt ootame ka korraliku punktisaaki, 
selleks valmistuma hakkasime juba kaks aastat tagasi Riho Räime eestvedamisel. Sellest aastast 
juhendab seda vanuseklassi Rene Mandri. 
Tänan Tähelepanu eest. 

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

Küsimusi ei olnud. 

Juhataja andis sõna kaasettekandeks MU koondise eestvedajale Rene Mandri´le. 

2. KAASETTEKANNE (U23 koondise manager Rene Mandri) 

Tere ka minu poolt. 

Novembrist alates olen tegelenud MU koondisega. Esimene laager toimus Tartus, mis 
finantseeriti 1,5 aastat tagasi Vändameestele rahva poolt annetatud rahast. Teine laager toimus 
detsembris Portugalis kus oli koondise eelarvega 10 sportlast. Hispaanias jaanuari laagris olid 
sportlased osa oma ja osa koondise finantseeringuga.  
Eesmärk: ootame paremaid sõite kui varasemalt. Samuti on talvised treeningud hästi sujunud 
Mihkel Räim ja Marti Laas on juba käinud poodiumil.  
Probleemid: puudub poiste üle kontroll kui lähevad klubide juurde tagasi. Ei suudeta pidurit peale 
panna. Taastumine on olnu raske. 
Aprillis oleme kolm nädalat Belgias tuuritamas. Käime ka rahvuste karikatel nagu varem tegi 
seda Riho Räim. Saime peale ka ühele profituurile. Kutsume ka Prantsusmaale laagrisse 19-
aastased sportlased. Läheme ka Karpaatia tuurile. J. Kirsipuu läheb Aserbatsiaani tuurile. 
Jätkame koondisele vahendite otsimist. 
Aitäh! 

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

Küsimusi ei olnud. 

Juhataja andis sõna Võistluste korraldajate kogu liikmele Mihkel Reile´le. 

3. KAASETTEKANNE (võistluste korraldajate kogu liige Mihkel Reile 

Tere ka minu poolt. 

Kõigepealt tuleb nentida, et Võistluste korraldajate kogu eelmine aasta koos ei käinud. Seega 
toetun enda arvamusele ja väiksematele omavahelistele vestlustele korraldajatega. 

Nagu me kõik näeme, siis võistlusi tuleb järjest juurde. Näiteks 2015.a. võttes arvesse ka mitte 
EJLi kalendris olevaid võistlusi, siis on Eestis umbes 150 erinevat rattavõistlust. Osalejate ja 
klubide seisukohast on see kindlasti tervitatav trend aga korraldajatele tähendab see kolme asja – 
tihedat konkurentsi osalejate, sponsorite ja avaliku sektori raha peale. Vahendeid iseenesest 
juurde ei tule.  
Kahju on see, et igale korraldajale, eriti väiksematele üritustele, jääb raha nii vähe, et tullakse 
toime ainult elementaarsete vajadustega. Ägedate ja meeldejäävate asjade peale raha ei jätku. 
Probleem mida on arutatud ka EJL tasandil, on see et kas alaliit ei saaks olukorda niimoodi 
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lahendada, et soosiks traditsioonilisi üritusi ja sedasi taset tõsta. Mina arvan, et ei saa. Kui keegi 
tahab võistlust korraldada, kes siis on see kes ütle, et ei tohi. Mõne hooaja pärast hakkab ürituste 
arv ka vähenema. Vaevalt nii suur arv üritusi püsima jääb. 
Aitäh! 
KÜSIMUS: 
Jaan Kirsipuu – Kas poleks võimalik Mulgi rattaralli ja Tabasalu rattaralli kuupäevi muuta, et nad 
ei oleks ühel päeval? 
ARVAMUS: 
M. Reile – korraldajad on omavahel tülis ja üksmeelt ei leita. 150 üritust peab praktiliselt nelja 
kuu sisse ära mahtuma ja kuupäeva muutmine tähendab mõnele teisele üritusele sisse sõitmist. 
Pigem on mõistlik hoida traditsioonilist kuupäeva. 
ARVAMUS: 
Indrek Kelk – esimese sammuna peaksid traditsioonilised üritused oma kuupäevi hoidma. Nende 
muutustes lähtuvalt konfliktid tekivad. 
ETTEPANEK: 
Raivo Rand – võib-olla korraldajad peaks tegema kalendrisse registreerimise põhimõtted. 
ARVAMUS: 
Madis Lepajõe – ka mina pooldan R. Ranna ettepanekut. Võistluste korraldajad peaksid uue 
juhatuse valima. 
ARVAMUS: 
R. Mandri – nii kaua kui on kommertsüritused, siis andku tuld olles ühel kuupäeval. Tugevam 
jääb ellu. 
ARVAMUS: 
Riho Räim – Sellega võib ära rikkuda meie kandepinna. Kommertsüritus ei anna rattaspordile 
midagi juurde. 
ETTEPANEK: 
Riho Ever – peaks olema Korraldajate kogu väline inimene, kes teeb otsuseid. 
ARVAMUS: 
J. Kirspuu – võiks UCI kalendri koostamise variante kaaluda. 
ARVAMUS: 
I. Kelk – UCI saadab projekti, kus on kuupäevad ette määratud. Samad võistlused samadel 
nädalavahetustel. 
ARVAMUS: 
Ants Väravas – Ei usu, et korraldajate kogu saaks kokkuleppele. 
ARVAMUS: 
J. Toots – Urmas Karlson võiks olla see koordinaator. 

OTSUS: Peasekretär kutsub Korraldajate kogu kokku ja vaatab kalendrisse registreerimise 
reglemendi üle. 

Juhataja andis sõna Kohtunike kogu liikmele Mihkel Nanits´ale. 

4. KAASETTEKANNE (kohtunike kogu liige Mihkel Nanits) 
2014. aastal osalesid EJL kohtunikud 82 kalendrivõistlusel kokku 101 võistluspäeval ja 
kogumahuga 582 kohtunik-päeva. Arbiiteri tööga olid hooaja jooksul tegevad kokku 77 
kohtunikku. 
2014. a. soetas 39 kohtunikku EJL litsentsi, neist UCI rahvusvahelise kategooria omanikke oli 1, 
EJL komissare – 12, EJL kohtunikke – 13, EJL abikohtunikke – 13 (litsentsil väljatoodud 
distsipliinidest kõrgeim või tegusaim kategooria). Üks kohtunike jagunemist erinevate 
distsipliinide vahel iseloomustab ehk see, et kohtunike kategooriatena olid 
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maanteesõiduvõistlustel tegevusluba olemas 36-l, maastikurattavõistlustel 33-l, 
trekisõiduvõistlustel 12-l, BMX-võistlustel 3-l ja cyclo-crossi võistlustel 14-l kohtunikul ehk 
keskmiselt 2,51 erinevat distsipliini kohtuniku kohta. Veel iseloomustab kohtunike produktiivsust 
see, et 5-l kohtunikul oli litsentsil vaid 1 distsipliin ja 4 -l kohtunikul 4 distsipliini. 
Peakohtuniku aruanded võistluste toimumisest ning õnnestumisest laekusid 81-lt võistluselt (1 
võistlus jäi peakohtuniku poolt aruandes kajastamata). 8 võistluse kohta saatis peakohtunik 
kohustusliku aruande välja lootusetult hilja (Premium-7 temposõidu karikasarja etapid 1-5, TRC 
etapid 3-4 ja Sindi sügiskross). 
Kohtunike aktiivsuse tabelis oli punktisaajaid kohtunikke kokku 113, neist 77 said 
aktiivsuspunkte kohtunikutegevuse eest võistlustel, 36 inimest koolitusseminaril osalemise või 
kategooria tõstmise eest. 
2014. hooaja aktiivseima kohtuniku tiitli pälvis Raivo Rannamets. Parima noorkohtuniku 
kategoorias (EJL kohtuniku- ja abikohtuniku kategooriate arvestuses) osutus parimaks Anneli 
Sitska. Resultatiivseimad kohtunikud võistluspäevade arvestuses (mille kohta ametlikku 
paremustabelit küll ei peeta) olid Raivo Rannamets ja Arbo Aasoja (vastavalt 31 ja 30 
võistluspäevaga). Raivo oli tegev väga erinevate rattasõidudistsipliinide peakohtunikuna 
teenindamisel kogu hooaja vältel. Anneli valituks osutumisel sai määravaks aktiivne peasekretäri 
töös kaasalöömine kogu hooaja jooksul peaasjalikult maanteesõiduvõistlustel. 
Endiselt tekitab rahulolematust peakohtunike aruannete sisukuse vajakajäämine. Pelgalt 
„linnukese“ pärast raporti täitmine ei teeni soovitud eesmärki, st sellest ei saa ülevaadet ning 
hilisemat tagasisidet ei võistluse korraldaja ega ka järgmised kohtunikud. 
2014. a. kalendrivõistluste peakohtunike raportite laekumine paranes, tulemused said õigeaegselt 
EJL kodulehel kajastatud. 
Kohtunike kogu juhatus koostöös EJL sekretariaadiga korraldas Kuremaal (Jõgevamaal) korralise 
kahepäevalise koolitusseminari, millel osalesid 31 kohtunikku või selle kandidaati, lisaks veel 37 
treenerit/võistluse korraldajat, seega kokku 68 inimest. 
2014.a. omandasid 6 kohtunikku EJL abikohtuniku kategooria [sellest 5 MNT- ja 1 BMX-
distsipliinis], 1 kohtunik sooritas maanteesõidu EJL kohtuniku kategooria eksami (M. Värv) ning 
2 kohtunikku sooritasid tulemuslikult EJL kohtuniku kategooria eksamid BMX-distsipliinis (T. 
Seire ja T. Parts). 
EJL hooaja 2015 võistluskalender saab olema eelnõu kohaselt veelgi pingelisem kui eelmised (96 
võistlust). 
EJL kohtunike kogu juhatus pidas aruandeaasta jooksul ühe töökoosoleku, mille tegevusse kaasas 
ka juhatuse-väliseid liikmeid. Kõnealune hooaeg oli olemasolevale juhatuse koosseisule 
tööperioodi viimaseks. 
Kohtunike kogu eesmärk on säilinud: 
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. 
KÜSIMUS: 
R. Räim – ma ei mäleta, et kohtunike protokollidest oleks ühtegi järeldust tehtud? Raportite 
põhjal tuleks ka kokkuvõtteid teha. Sellega saab reguleerida ka kalendrit. 
VASTUS: 
M. Lepajõe – kohtunikud peaks alati vaatama eelmise aasta aruannet. 
VASTUS: 
M. Nanits – aruanded korjab Kohtunike kogu juhatuse esimees alati kokku ja tehakse analüüs 
ning järgmisel aastal on peakohtunikul kohustus seda küsida. Töö käib selles suunas, et aruanded 
muutuksid sisukamaks. 
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KÜSIMUS: 
R. Mandri – Ma näen hästi korraldatud võistlusi. Küsimus on pigem kui palju võtavad 
kohtunikud enda tööd kokku ja analüüsitakse möödapanemisi? 
KÜSIMUS: 
J. Kirsipuu - Kas meil on ka tiimide poolt tehtavad tagasiside ankeedid võistluse korraldamise 
kohta? 
ARVAMUS: 
M. Lepajõe – Võib-olla peaksime seda juurutama hakkama. 

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

Küsimusi ei olnud. 

Juhataja andis sõna Turundus ja kommunikatsiooni vastutaja Sander Maasingule. 

5. KAASETTEKANNE (turundus ja kommunikatsioon Sander Maasin) 

Tere! 
Peamised minu valdkonnad on kommunikatsioon e. siis olulise info liigutamine, sponsorite 
otsimine ja nendega suhtlemine.  
Kommunikatsiooni osas on kindlasti infot olnud rohkem kui varasemalt. Ka suhtlus sponsoritega 
on olnud väga aktiivne. Palju on olnud äraütlemisi aga on olnud ka töövõite. Õnnestus kaks uut 
erasektori toetajat EJLi kaasata – LHV ja Jetoil. 
Proovin olla nõu ja jõuga EJLile abiks. Eelmine aasta UEC kongressi ajal ja kui ootamatult R. 
Mandri haigeks jäi, siis läksin ise sõitjatega laagrisse kolmeks nädalaks Hispaaniasse. 
2015. a. sooviks Tour de Franci kajastada kohepeal varasemalt eelmistele aastatele. Tegin vastava 
ettepaneku ERRile. Minu ülesanne saab olema hommikul enne starti võistlejatega ja finishi 
järgne intervjuu tegemine.  
Aitäh! 

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

KUULATI: 
U. Karlson luges ette EJL audiitori aruande arvamuse. 

Arvamus 
Minu arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt 
Eesti Jalgratturite Liit finantsseisundit seisuga 
31.12.2014 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid 
kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. 
/digitaalselt allkirjastatud/ 
Õnne Kurvet 
Vandeaudiitori number 174 
OÜ AUDIITORBÜROO Õnne Kurvet 
Audiitorettevõtja tegevusloa number 30 
Tallinn 

10.03.2015 

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

Küsimusi ei olnud. 



 

 8 

ETTEPANEK: 
M. Lepajõe – Kes on selle poolt, et kinnitada 2014. aasta tegevus- ja raamatupidamise 
aastaaruanne? 

HÄÄLETATI: 
Kinnitada EJL 2014. a. tegevus- ja raamatupidamise aastaaruanne. 

POOLT 39, vastu ega erapooletuid ei olnud. 

OTSUSTATI: 
Kinnitada EJL 2014. a. tegevus- ja raamatupidamise aastaaruanne. 

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

KUULATI: 
U. Karlson – Edastan Juhatuse ettepaneku, milleks oleks 2015. a. EJLi sisseastumismaksuks 260 
€ ja aastamaksuks 100 € ning aastamaksu tasumistähtajaks määrata 4. mai 2015. 

ETTEPANEK: 
M. Lepajõe – Kes on selle poolt, et kinnitada sisseastumismaksuks 260 € ja aastamaksuks 100 € 
ning aastamaksu tasumistähtajaks määrata 4. mai 2015? 

HÄÄLETATI: 
Kinnitada sisseastumismaksuks 260 €, aastamaksuks 100 € ning selle tasumistähtajaks 4. mai 
2015. 

POOLT 39, vastu ega erapooletuid ei olnud. 

OTSUSTATI: 
Kinnitada 2015. aasta sisseastumismaksuks 260 €, aastamaksuks 100 € ja selle tasumistähtajaks 
4. mai. 

Päevakorrapunkt nr. 3 
Arengukava 2015–2022 kinnitamine 

Juhataja andis sõna Urmas Karlsonile päevakorra kolmanda punkti osas. 

KUULATI: 
U. Karlson – Juhatuse koosolekul 07.01.2015. otsustati moodustada 5-6 liikmeline töögrupp, kes 
hakkavad välja töötama arengukava. Sinna kaasatakse treenerite, võistluste korraldajate, klubide, 
kohtunike ja juhatuse esindaja. 
Eesmärgiks oli koostada olulisi suundi ja eesmärke määrav kava perioodiks 2015–2022. 
Jaanuaris formeeriti juhtrühm koosseisus: Urmas Karlson (juht), Raimo Ronimois, Kristian 
Randver, Allar Tõnissaar, Toivo Suvi, Rein Solnask, Jaan Kirsipuu. Kaasa aitasid koostamisele: 
Madis Lepajõe ja Sander Maasing. 
Tänan seda töögruppi suure töö eest. 
Töögrupi aktiiv pidas tööperioodil kaks suuremahulist koosolekut (30.01. ja 05.02.) ning 
jooksvalt jätkus töö e-maili teel, mille käigus arengukava täiendati ja parandati. 
Saatsime klubidele ka laiali ja ootasime ka veel täiendusi aga peale ühe paranduse, mis oli 
redaktsiooniline.  
Arengukava on suunatud liikmeskonna kompententsi suurendamisel. Tuleb arvestada, et EJL ei 
ole ainult juhatus ja kontor vaid ka klubid, treenerid ja kohtuniku. Kõik peaks panema oma 
panuse, et arengukava saaks täidetud. 
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Arengukava loomisest. 
Juhatuse koosolekul 07.01.2015. otsustati moodustada 5-6 liikmeline töögrupp kes töötavad välja 
arengukava. Sinna kaasatakse treenerite, võistluste korraldajate, klubide, kohtunike ja juhatuse 
esindaja.  
Eesmärgiks oli koostada olulisi suundi ja eesmärke määrav kava perioodiks 2015–2022. 
Jaanuaris formeeriti juhtrühm koosseisus: Urmas Karlson (juht), Raimo Ronimois, Kristian 
Randver, Allar Tõnissaar, Toivo Suvi, Rein Solnask, Jaan Kirsipuu.  
Kaasa aitasid koostamisele: Madis Lepajõe, Sander Maasing. 
Töögrupi aktiiv pidas tööperioodil kaks suuremahulist koosolekut (30.01. ja 05.02.), jooksvalt 
jätkus töö e-maili teel, mille käigus arengukava täiendati ja parandati. 
 
Üldine tegevusskeem. 
juhtrühma seisukohtade kujundamine, eesmärkide seadmine 2022 
Arvamuste esitamine e-maili teel kuni 29.01. 
+/- olukorra ja teiste strateegiadokumentide analüüs, meetmete ja tegevuste kavandamine, 
eesmärkide korrigeerimine. Koosolekul 30.01. Tallinnas, eesmärkide, meetmete, tegevuste 
fikseerimine, rahalise maksumuse arvestamine. Koosolekul 05.02. Tallinnas. 11.02.2015 EJL 
juhatuse koosolekul otsustati arengukava esitad kinnitamiseks üldkoosolekule. 

Missioon 
Loome võimalusi jalgrattasõidu harrastamiseks ja populariseerimiseks, jalgrattaspordi alade 
tasakaalustatud arenguks ning edu saavutamiseks rahvusvahelisel tasemel. 
Visioon 
Olla kõrgelthinnatud kompetentsikeskus oma liikmetele, tippsportlastele ja koostööpartneritele 
ning toetada nende arengut. 
Strateegilised eesmärgid 
1. JALGRATTASPORDI PROPAGEERIMINE/KANDEPINNA LAIENDAMINE 
 • Liikumisharrastus ja rahvasport 
 • Noortesport 
 • Tippsport 
 • Võistluste korraldamine 
2. RATTASPORDIGA SEOTUD TARISTUD 
 • BMX rajad 
 • Velotrekk 
 • Terviserajad 
 • IT lahendused 
3. VÄLJUND AVALIKKUSELE  
 • Kajastatus meediakanalites 
 • Turundusstrateegia 
 • EJL kui kaubamärgi tutvustamine 
4. RAHASTAMINE  
 • Fokuseeritud töö koostööpartneritega 
 • Riiklike toetuste kasv 30% 
 • Erasektori toetuste kasv 50% 
4. RAHASTAMINE  
 • Fokuseeritud töö koostööpartneritega 
 • Riiklike toetuste kasv 30% 
 • Erasektori toetuste kasv 50% 
5. KOOLITUS, ARENDUSTÖÖ 
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 • Koolitusprogrammid, seminarid 
 • Koostöö riigiasutustega 
 • Kutsekvalifikatsiooni korraldamine 
6. KOOSTÖÖ 
 • Riiklikud ja rahvusvahelised  spordiorganisatsioonid 
 • Esindatus 
 • Uued koostööpartnerid 
 • Ajakohane infovahetus 
Edu saavutamise strateegia 
 • Laste ja noorte rattasõidu koolituse käivitamine;  
 • Harrastus-, treening- ning võistlustingimuste parandamine; 
 • Rahvuskoondiste ning järelkasvu ettevalmistuse tõhustamine; 
 • Kvaliteetsete võistluste korraldamine; 
 • Treenerite ja taustajõudude koolitamine ning motiveerimine; 
 • Uute treenerite kaasamine; 
 • Stabiilse rahastamise tagamine; 
 • Koostöö meediaga, eelkõige Rahvusringhäälinguga. 
 
Toimus arutelu, mille käigus leiti, et tuleks üldkoosolekuid korraldada rohkem kui ükskord 
aastas, teha koolitustes tulevikus videoülekanded, teha arengukava täitmisest vahekokkuvõte iga 
kahe aasta tagant. 

ETTEPANEK: 
M. Lepajõe – Kes on selle poolt, et kinnitada Eest Jalgratturite Liidu 2015–2022 arengukava? 

HÄÄLETATI: 
Kinnitada Eesti Jalgratturite Liidu 2015–2022 arengukava. 

POOLT 34, vastu 3 ja erapooletuid 2. 

OTSUSTATI: 
Kinnitada Eesti Jalgratturite Liidu 2015–2022 arengukava. 

Päevakorrapunkt nr. 4 
2015. a. tegevuskava ja eelarve kinnitamine 

Juhataja andis sõna Urmas Karlsonile päevakorra neljanda punkti osas. 

KUULATI: 
U. Karlson - EJL`i juhatus esitab üldkoosolekule tutvumiseks, arutamiseks ja kinnitamiseks Eesti 
Jalgratturite Liidu 2015. a. eelarve kulude maht 467 047 €, millele lisandub reserv 81 513 €, 
kokku 548 560 €. Eelarve on juhatuse poolt kinnitatud üldkoosolekule esitamiseks 11. veebruaril 
2015. Reserv jooksva aasta spordiprojektidele 28 573, millest katame 2015. a. eelarves 
planeeritud miinuste katmiseks. 
Tõstsime EMV korraldamise ja spordiprojektide kulusid eelmise aasta jooksva aasta reservi 
arvelt, kokku 28 300 €. Rahvusvaheliste võistluste tõus on seotud EM toetusega, kokku 97 700 €. 
Teistelt rahvusvahelistelt võistlustelt (Tour of Estonia, Balti keti velotuur) võeti toetused ära. 
Spordiprojektid e. toetused klubidele 41 125 €, koondised 87 500 €, muud tiitlivõistlused 49 000 
€, stipendiumid 23 000 €, üldtegevus 139 022, turundusprojektid 1 400 €. Kulud kokku on 
467 047. Tulud – Kulud -10 972 €, mille katame 2014. a. tekkinud tulemist. 

ETTEPANEK: 
R. Räim – Mõistan, et raha on vähe, aga tuleks käia eelnevalt tutvumas tiitlivõistluste radadega. 



 

 11

KÜSIMUS: 
Juhataja küsis, kas on veel küsimusi või ettepanekuid? Kuna neid ei olnud pani juhataja 
kinnitamiseks hääletusele 2015. aasta EJL tegevuskava ja eelarve. 

HÄÄLETATI: 
POOLT 37, erapooletuid 2. 

OTSUSTATI: 
Kinnitati 2015. a. EJL tegevuskava ja eelarve. 

Juhataja küsis, kas on veel küsimusi või ettepanekuid? 

Küsimusi ei olnud. 

Päevakorrapunkt nr. 5 
Jalgrattaspordi kandepind ja rahastamine 

KUULATI: 
U. Karlson – Tutvustaks alaliidu rahastamise aluseid. 
Kultuuriministeerium on 2012. aastal välja töötanud spordialaliitude tegevustoetuse alused. 
Tegevustoetus on ette nähtud spordialaliitude põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks. 
Juhindudes allolevatest tingimustest on liidul võimalik riigipoolse rahastamise kasvu saada 
harrastajate ja treenerite hulga suurenemisega, samuti klubide poolse statistilise aruandluse 
korrektse esitamisega suurendada riigipoolseid toetusi kuni 20%. 
Vajalikud andmed võtab riik Eesti Spordiregistrist, kuhu on klubid kohustatud esitama andmed 
kord aastas (1 märtsiks). 
Harrastajate arvu tõstmiseks Eesti Spordiregistris oleks üheks võimaluseks üldise litsentsinõude 
kehtestamine EJL kalendris olevatel võistlustel, mis võib anda tõuke harrastussportlaste 
liitumisele liikmesklubidega. 
Riiklikud tingimused tegevustoetuse eraldamiseks: 
1) Spordialaliit spordiseaduse mõistes 
2) Spordialaliite käsitletakse kolmes rühmas - OM alad, võistkondlikud sportmängud, mitte-OM 
alad 
3) Tegevustoetuse eraldamiseks kehtestatakse kõigis kolmes rühmas ühtsed kriteeriumid: 
 A. spordialaga tegelejate arv spordiklubides Eesti Spordiregistri (ESR) andmete alusel 
(31.12.2010) 
 B. kutsega treenerite arv ja III-V kutsetasemetega treenerite arv spordialal ESR andmetel 
(01.12.2011) 
 C. saavutused OM, MM, EM ning teistelt rahvusvahelistelt võistlustelt viimase 4 aasta 
jooksul (2008-11) 
 D. hea juhtimistava spordialaliidus 
 E. olümpiaspordialadel esindatud OM-l 
4) Tegevustoetuse saajate hulka ei kvalifitseeru spordialaliidud, kellel: 
 A. spordialaga tegelejate arv spordiklubides on alla 70 
 B. spordialal puuduvad kutsega treenerid 
 D. spordialaliidul on esitamata majandusaasta aruanne (01.12.2011) ja ajatamata 
riigivõlad (01.12.2011) 
Kriteeriumid: 
 4A 
 Harrastajate arv spordiklubides 
 Harrastajate arvu eest saavad spordialaliidu punkte järgmiselt: 
 1 punkt      70 -   299 
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 2 punkti   300 -   499 
 3 punkti   500 -   999 
 4 punkti 1000 - 1999 
 5 punkti 2000 - 2999  
 6 punkti 3000 - 3999 
 7 punkti 4000 - 4999 
 8 punkti 5000 - 5999 
 9 punkti 6000 - 6999 
 10 punkti 7000 – ja enam 
 4B 
 Kutsega treenerite arv 
 1 punkt        1 -      19 
 2 punkti    20 -       49 
 3 punkti    50 -       99 
 4 punkti  100 -     199 
 5 punkti   200 - ja rohkem 
 III-V kutsetasemega treenerite arv 
 1 punkt        1 -      9 
 2 punkti     10 -    19 
 3 punkti     20 -    49 
 4 punkti     50 -    99 
 5 punkti    100 - ja rohkem 
 4C 
 Saavutused 
 Arvestatakse 4 aasta jooksul parimat saavutuslikkust alljärgnevatel võistlustel: 
 OM kohad 1 - 12 
 MM kohad 1 - 12 
 EM kohad 1 - 12 
 MK üldvõit 
 MM või MK etapivõit 
 teised olulised r/v võistlused - komisjoni hinnang 
 sportlase/võistkonna koht maailma edetabelis (parim koht aasta jooksul) 
 spordiala esindatus OM-l  
 Saavutuste punktitabel 
 Koef. 

1 
Koef. 2 
Mitte OM 
alad 

1. 
k 

2.-3. k 4.-6. k 7.-8. 
k 

9.-12. 
k 

OM 2 1 16 12 8 6 2 
MM 2 1 16 12 8 6 2 
MM mitte OM-vst. ala 2 0,5 8 6 4 3 1 
EM 1 1 8 6 4 3 1 
EM mitte OM-vst. ala 1 0,5 4 3 2 1,5 0,5 
MK kokku 1  8     
MM ja MK etapp 1  4     
Olulised r/v vstl. 1  *) *) *) *) *) 
*) KuM komisjoni ettepanek skaalas 8 kuni 1 punkt 

1. koht  8 punkti 
2.-3. koht 6 punkti 
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4.-6. koht 4 punkti 
7.-8. koht 3 punkt 
9.-12. koht 1 punkti 
MK kokkuvõttes 1. koht 8 punkti 
MK ja MM etapivõit 4 punkti 
Lisaks veel võimalik punkte teenida reitingu, tuuride jms võistluste eest: 5, 3 ja 1 
Saavutuste koondtabel  
 1 punkt  0,5 -   1 saavutuspunkt 
 2 punkti  1,5 -   3 saavutuspunkti 
 3 punkti  3,5 -   5 saavutuspunkti 
 4 punkti  5,5 - 10 saavutuspunkti 
 5 punkti  10,5 - 20 saavutuspunkti 
 10 punkti 20,5 - 40 saavutuspunkti 
 15 punkti 40,5 - 60 saavutuspunkti 
 20 punkti 60,5 - 80 saavutuspunkti 
 25 punkti 80,5 - 100 saavutuspunkti 
 30 punkti 100,5 ja enam saavutuspunkti 
 4D 
 Hea juhtimistava spordialaliidus 
 - Liit on esitanud ettenähtud korras ja tähtaegselt majandusaasta aruande(d) 
 - Liidul ei ole ajatamata võlgu Maksu- ja Tolliameti ees 
 - Liidul on valitud juhatus ja need juhatuse liikmed on kantud äriregistrisse 
 - Liidu juriidilisest isikust liikmed on esitanud tähtajaliselt oma andmed Eesti 
Spordiregistrile 
 - Liidu esindaja(d) on valitud/kaasatud R/V spordiföderatsiooni juht- või teistesse 
organitesse 
 - Liidu spordiala(de) treenerite kutsekomisjoni regulaarne tegutsemine  
4D Hea juhtimistava punktitabel 
Liit on esitanud ettenähtud korras ja tähtaegselt majandusaasta aruande (kontrollitakse 
01.12.2011) – 1 punkt 
Liidul ei ole ajatamata võlgu Maksu- ja Tolliameti ees (kontrollitakse krediidiinfo.ee andmebaasi 
abil 01.12.2011) – 1 punkt 
Liidu poolt valitud juhatuse liikmed on hiljemalt kolme kuu jooksul kantud äriregistrisse 
(kontrollitakse 01.12.2011) - 1 punkt 
Liidu kõik juriidilisest isikust liikmed on esitanud tähtajaliselt oma andmed Eesti Spordiregistrile 
– (kontrollitakse 01.12.2011) 
100% liikmetest on roheline, kollane või sinine - 2 punkti, 
80% -99,9% liikmetest on roheline, kollane või sinine – 1 punkt 
Vähem kui 80% liikmetest on roheline, kollane või sinine – 0 punkti 
Liidu esindaja(d) on valitud/määratud R/V spordiorganisatsiooni või Euroopa spordialaliidu 
komisjoni, ekspertrühma või juhatuse liikmeks – esindatus 1 punkti 
Liidu spordiala(de) treenerite kutsekomisjoni regulaarne tegutsemine – 1 punkt 
 
Info võeti klubide poolt teadmiseks. 

Üldkoosoleku juhataja tänas usalduse eest ja luges koosoleku lõppenuks. 
________________________    ________________________ 
Madis Lepajõe      Annika Parv 
Koosoleku juhataja      Protokollija 


