
EESTI JALGRATTURITE LIIDU ÜLDKOOSOLEKU 

 

PROTOKOL  

 

Koosolek toimus 16. märtsil 2016. a. Elamusspordikeskuses SPOT OF TALLINN aadressil Peetri 

küla, Krati tee 2, algusega kell 17.00 ja lõpuga 20.00. 

OSALESID:   42 Eesti Jalgratturite Liitu (EJL) kuuluva klubi liiget 

   6 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 02.03.2016 ja saadetud 

välja kõikidele EJL-i liikmetele 11. märtsil, 14. märtsil ja 15. märtsil 2016. 

Üldkoosoleku avas ja seda juhtis EJL-i president Jaan Toots.  

 

Registreerimislehtede põhjal saab öelda, et 60-st EJ-i kuuluvast liikmesklubist oli kohal 42, mis 

moodustas 70 %, seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline. 

J. Toots tegi ettepaneku valida üldkoosoleku protokollijaks Reti Meema. Üldkoosolek oli nõus, 

vastu ega erapooletuid ei olnud. 

J. Toots tegi ettepaneku valida üldkoosoleku häältelugejaks Kaja Malts. Üldkoosolek oli nõus, 

vastu ega erapooletuid ei olnud. 

J. Toots tutvustas üldkoosoleku päevakorda: 

1. Tervitussõnad elamusspordikeskuse „Spot of Tallinn“ poolt. Mida pakub spordikeskus 

sportlastele, millised on tulevikuplaanid? 

2. EJL 2015. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine; 

 EJL audiitori aruande kuulamine; 

3. Liikmemaksude, sisseastumismaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine; 

2016. a. eelarve kinnitamine 

 

J. Toots andis teada 16.03.2016 EJL-i juhatuse koosoleku poolt vastu võetud otsused:
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1) Juhatus otsustas moodustada töögrupi/-komisjoni, kes töötab välja uued EJL-i võistluskalendri 

ja reitingusüsteemi alused. Eesmärgiks on tõsta EJL-i võistluskalendri atraktiivsust ja 

harrastussportlaste suuremat kaasamist rattavõistlustele. Vastav reglemendi projekt peaks olema 

valmis käesoleva aasta oktoobriks, mil toimub EJL-i sügisene üldkoosolek. Töögruppi kutsutakse 

osalema treenerid, võistluste korraldajad ja klubide esindajad. Kutse saadetakse välja vahetult 

peale üldkoosoleku toimumist. 

2) Juhatus otsustas anda EJL-i liikmesklubidele täiendav võimalus soovi korral registreerida oma 

võistlus/ed EJL-i võistluskalendrisse kuni 1. aprillini 2016. Info selle kohta saadetakse koos 

taotluse vormidega välja kohe peale üldkoosoleku toimumist. 

OTSUSTATI: Kõik osalejad olid päevakorraga nõus. Erapooletuid ja vastu polnud. 

 

Päevakorrapunkt nr. 1 

 

ETTEKANNE: Spot of Tallinna tegevjuht Tõnu Seil ja üks spordikeskuse loojaid Mario Kalmre 

tutvustasid sportimis- ja koostöövõimalusi. Spot of Tallinna juhid loodavad tihedale koostööle 

EJL-i ja selle liikmetega. Soov on taotleda 2018. aasta Euroopa Meistrivõistluste 

korraldamisõigust BMX krossis. 

 

Päevakorrapunkt nr. 2 

EJL 2015. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine  

ETTEKANNE (Jaan Toots): 

Head klubide esindajad ja rattasõbrad! 

 

Oleme ootamatult jõudnud juba juubelihõngulise 130. rattahooajani. Tee selleni ei ole olnud 

lihtne, küll aga järjepidev ning suure panuse selleks olete andnud kõik teie, kes te täna siin olete. 

Hoolimata segastest aegadest spordi- ja kultuurimaastikul, Eesti Olümpiakomitees, rahastamise 

pidevast vähendamisest jm oleme sellest hoolimata üheskoos jalgrattasporti uskunud, toetanud ja 

selle arengusse stabiilselt panustanud. Sellest annab tunnistust ka see koht - Spot of Tallinn, kus 

me täna oleme. Alles astus klubi Airpark liidu liikmeks ja nüüdseks on lühikese ajaga on ära 

tehtud uskumatult suur töö-oluline samm Eesti jalgratta- ja noorte spordi arendamiseks. 

Liidu kvaliteeti ja olulisust näeb eelkõige selle liikmete arvust ja kvaliteedist. Eesti Jalgratturite 
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Liidul oli majandusaasta lõpuks 58 juriidilist liiget. Uhkusega võib tänaseks öelda, et selle aasta 

esimeste kuudega on alaliiduga liitunud veel mitu klubi ehk liitmete arv tänase seisuga on 

kasvanud lausa 61. See näitab, et jalgrattarattasport on endiselt populaarne ning sportalsed sh 

harrastajad peavad klubilist kuuluvust ja ühist eesmärkide poole pürgimist järjest olulisemaks. 

EJL-i ametliku võistluskalendri põhiselt viidi eelmise aasta jooksul läbi 95 võistlust. Kõik 

võistlused olid osalejaterohked ja kõrgetasemelise korraldusega. 

Taaskord on Eestile au ja kuulsust toonud meie kaks rahvusvahelist rattaüritust - Tour of Estonia 

ja Balti Keti Velotuur, mis lisaks meie ratturite ja sportimisvõimaluste tutvustamisele on tugevasti 

kaasa aidanud ka Eesti ning kohalike linnade turundamisele. Loomulikult peab eraldi ära 

märkima Tartus toimunud Euroopa Meistrivõistlused, mis olid korraldatud Klubi Tartu Maratoni 

ja Eesti Jalgratturite Liidu koostööna ning said kiidusõnu oma professionaalse korralduse ja 

sportlaste esindatuse eest. 

Eraldi tahaks välja tuua uudselt läbi viidud Eesti Maanteesõidu meistrivõistlused, mille raames 

esmakordselt Eesti jalgrattaajaloos oli võimalus vaadata kõiki võistluspäevi otseülekandena.  

Meie ratturid on hoidnud lippu kõrgel mitmetel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Eraldi tunnustust 

väärivad Maailmameistrivõistluste meeste grupisõidus  saavutatud Rein Taaramäe 14. ja Tanel 

Kangerti 24. koht, samuti  vanuseklassis MU23 Mihkel Räime 15. koht. Euroopa 

meistrivõistluste grupisõidus saavutas Martin Laas klassis U23 tubli 6. koha. 2016. aasta alguses 

on suurepäraseid tulemusi näidanud Martin Loo, kes osales Kreekas kahel UCI kategooria 

maastikukrossil ning võitis mõlemad. 

Selle aasta teeb kahtlemata eriliseks eelkõige fakt, et on käimas Rio olümpia-aasta. Üle pika aja 

on Eestil võimalik oma riiki taas esindama saata mehed, kes hetkel teenivad igapäevast leiba 

maailma parimates klubides: Rein Taaramäe ja Tanel Kangert. Loomulikult elame kaasa, et ka 

Eesti edukaim maastikurattur Martin Loo saavutaks vajalikud punktid ning pääseks samuti 

olümpiale. Olümpia pole ühe spordiala ega ühe sportlase projekt, see on riigi ja rahvuse auasi. Ka 

Eesti Jalgratturite Liit on parimaks olümpiasoorituse ja ettevalmistuse tagamiseks sõlminud 

koostööleppe Eesti Olümpiakomiteega, et arendada jalgrattasõitu kui spordiala ja 

liikumisharrastust. 

Alanud hooaeg on kahtlemata ka muudatuste ja uute mõtete/suundade aasta, sest sügisest lõpetab 

oma töö praegune Eesti Jalgratturite Liidu juhatus ning annab taktikepi üle juba uutele tegijatele. 

Uuest aastast alustas koondise peatreenerina tööd Eesti läbi aegade edukaim jalgrattur Jaan 

Kirsipuu. Lisaks sellele peame üheskoos leidma lahenduse, kuidas kaasata senisest enam 

rattaspordi arendamisse ka kõiki harrastusrattureid. Harrastus- ja rahvasportlastele suunatud 
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võistlustel osalejate hulk on iga-aastaselt märkimisväärselt suurenenud ja muutunud Eesti 

spordiliikumise arvestatavaks osaks. 

Senisest enam peab rõhku pöörama koostööle erinevate partneritega, seda kõike jalgrattaspordi 

turvalisuse, puhtuse ja arengu nimel. Seoses sellega tugevdasime veelgi koostööd Politsei ja 

Piirivalveameti korrakaitsepolitseiosakonnaga.  

Uueks hooajaks tahakski soovida kõigile head koostööd ja usku jalgrattasporti! 

Juhataja andis sõna EJL-i juhatuse liikmele Madis Lepajõele, kes andis ülevaate Euroopa 

Jalgratturite Liidu üldkoosolekul kuuldust. 2018. aastal toimuvad 7 teles vaadatuima spordiala 

Euroopa meistrivõistlused koos. Selle raames lubatakse ca 2000 h otseülekandeid, sh kantakse 

otse üle kõiki rattaspordi finaalsõite. 2016. a Euroopa meistrivõistlused toimuvad 14.-18. 

septembril Monacos ja Nizzas. Enamus tippsõitjaid on teatanud oma osalemisest, sh Tanel 

Kangert. Euroopa Meistrivõistlused maastikurattamaratonis toimuvad sel aastal 5. juunil Lätis 

Siguldas. Eesti jalgrattasport on Euroopa Jalgratturite Liidus heas kirjas, mida näitab UEC kokku 

80000 euro suurune toetus viimasel kolmel aastal (sh buss). 

Eelarvest andis ülevaate U. Karlson. Peatuti pikemalt 2015 aasta eelarve täitmisele. 2014 aasta 

lõpetati rahalise jäägiga 63 891€. Tõdeti, et rahalisi vahendeid on kasutatud plaanipäraselt.    

TULUD      Täitmine 2015  Tulud 2016 
1. Riiklik toetus       187 135  55 300 
2. EOK OM ja muude spordiprojektide toetus   106 437  80 542 
3. Kultuurkapitali toetus    77 850   40 000  
4. Hasartmängumaksu nk. toetus   10 500   10 000 
5. Liikmemaksud     6 740   6 000 
6. Võistluste registreerimismaks   20 741   12 000 
7. Litsentside müük     10 310   10 000 
8. Osavõtumaksud kohtunikud    22 731   20 000 
9. Kindlustused      3 249   3 000 
10. Klubide, sportlaste osalemistasu   5 699   5 000 
11. Muud finantstulud     8 543   1 900 
12. Reklaamitulud     33 553   60 000 
13. Sihtotstarbelised muud toetused   9 920   10 000 
14. Auhinnarahad     1 324   0 
TULUD KOKKU jooksval aastal   504 731  313 742 
 
Eelnevate perioodide kasutamata raha (reserv)      92 485   63 891 
RAHA KASUTADA KOKKU    597 216  377 633 

KULUD      Täitmine 2015  Kulud 2016 
1. EMV korraldamine     31 407   36 000 
2. RV võistlused Eestis     95 271   10 300 
3. Spordiprojektid     41 125   10 000 
4. Koondised      127 839  93 300 
5. Muud tiitlivõistlused (MM, EM, OM)  58 995   23 000 
6. Stipendiumid      27 315   18 000 
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7. Üldtegevus      149 548  155 519 
8. Turundusprojektid     1 825   400 
KULUD KOKKU jooksval aastal   533 325  346 519 
Tulud – Kulud, jooksva aasta    -28 594   -32 777 
Jooksev tulem tegevusest/panga jääk seisuga  63 891   31 114 

 

RESERV 
       Jääk 2015 2016  2017 
1. Reserv sihtotstarb. aasta sp.projektidele 0  22000  0 
2. Reserv järgmisteks aastateks   37 980  41 856  31 114 
Kokku      37 980  63 891  31 114 
 
2016. aastal reservist tehtud  eralduste otsused. 
Reserv         63 891 
2016. EMV korraldamine maanteesõidus    6 000 
MU projektid        5 000 
Kulka 2016. aastaprojekti sihtotstarbeline toetus, mis laekus 2015. a  11 000 
Kokku         22 000 
Jääk         41 891 

 

Juhataja andis sõna kaasettekandeks MU koondise eestvedajale Rene Mandrile. 

 

1. KAASETTEKANNE (EJL MNT koondise treener Rene Mandri) 

Rene Mandri andis ülevaate U23 koondise tegemistest. 2015. hooaeg oli U23 koondisele aastate 

edukaim. Sellest aastast on U23 treeneri töö tasustatud. EJL-i palgal on 2 treenerit-Rene Mandri 

ja Jaan Kirsipuu. Kahekesi haldavad kaks treenerit U23 ja meeste koondise igapäevatööd. 

Juunioride sõidud jagatakse kahe treeneri vahel ära. U23 on noortele ratturitele heaks väljundiks 

Eestist välja kasvamisel ja selle eest tuleb tänulik olla eelkõige antud projekti rahastajatele. 10 

ratturit sõidab hetkel amatööridena välisklubides. Mõlemad treenerid loodavad pealekasvu 

jalgrattasporti eelkõige Audentese Spordikoolist. 

Juhataja andis sõna kaasettekandeks EJL MTB koondise esindajale Heiki Lombile. 

 

2. KAASETTEKANNE (EJL MTB koondise esindaja Heiki Lomp) 

Eeldused edukaks maailmakarikaetappide soorituseks on Eesti maastikuratturitel olemas. Selleks, 

et tippu jõuda, peab alustama väiksematelt võistlustelt. Martin Loo pääs olümpiale on endiselt 

tõenäoline. Teekond selleni on keeruline, sest punkte kogub hetkel vaid Martin Loo ise, teistel 

riikidel koguvad punkte mitu meest riigi peale.  
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KÜSIMUS (Enno Eilo): Saan aru, et hetkel on Martin Loo olukord keeruline, aga kas ei saaks 

punkte kiiremini juurde koguda lähiriikidest, näiteks  Lätist ja Soomest? 

VASTUS: Täpselt nii hetkel planeerimegi, tuleb osaleda väikestel ja lähedal toimuvatel 

võistlustel ja loota heale õnnele. 

Juhataja andis sõna EJL BMX koondise treenerile Jaan Veerannale. 

 

3. KAASETTEKANNE (EJL BMX koondise treener Jaan Veeranna) 

 

Seoses Spot of Tallinn avamisega on hakanud levima väärarusaam, justkui saaks BMX krossi 

harrastada Eestis alles nüüd esmakordselt. Tegelikkuses on olukord pisut teine. Juba 2009. aastal 

valmis Tartus BMX krossirada, 2011. aastal valmis Tartu BMX sisehall. Regulaarselt tegeleb 

BMX krossiga 7 rattaklubi, treeninglaagrites osalevad ka Tallinna klubid. Sisehallis harjutab 

regulaarselt ca 80 ratturit, millest koondis (ca 20 ratturit) 2x nädalas. 

Arengukava 2020, mille eesmärgiks on saata Eesti rattur 2020 Olümpiamängudeel, on 100%-

liselt täidetud. 

 

2015. aastal sai VELO EJL-i treenerite nõukogu poolt tunnustatud treeneri tasustamiseks 10 000 

eurot toetust. Kuigi raha on vähe, on aidanud treeneriga sõlmitud projektipõhine leping. Eelmisel 

aastal toimus 5 etappi Talvekarikavõistlusi. 21.02-01.03 viidi Belgia Lommeli sisehallis läbi 

treeninglaager. 3.04-05.04.2015 saavutasid Euroopa KV 1. ja 2. etapil Graig Milan Meriloo B12 

ja Miina Ojasild G12 28. koha. 

Juuni 2015 lõpus toimusid Euroopa Mängud, kus Ketlin Tekkel saavutas 13. koha. Viidi läbi 

ettevalmistuslaager koos peatreeneriga Tartus ning lühilaagrid Lätis Valmieras. Osaleti 16 Lätis 

toimunud võistlusel, millest 8 olid Läti MV etapid. Samuti osaleti 4 võistlusel Soomes ja 6 

rahvusvahelisel väliraja võistlusel (Tartu linna MV, Eesti MV, Balti KV, Eesti KV 3 etappi). 

Toimus treeninglaager koondisele (ca 20 ratturit) Otepääl. 

 

2016. aastal toimub traditsiooniline Talvekarikasari. 5.03-6.03.2015 osalesid 5 ratturit GOEXPO-

l, kus saavutati 3 esikohta, 1 kolmas koht ja 1 neljas koht. Märtsis toimus treeninglaager Belgia 

Lommeli sisehallis. 01.04-03.04 osalevad Miina Ojasild, Tõnis Mugra, Ardo Oks ja Graig Milan 

Meriloo Euroopa KV 1. ja 2. etapil. Võimalusel osaletakse ka järgnevatel etappidel. Rahastus 

tuleb omavahenditest, EJL-I poolt toetus selleks hetkel puudub. Samuti on plaanis osaleda kõigil 
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Läti MV etappidel ja Soome Nordic Cup võistlustel. Ühtlasi on plaan osaleda 6-el välisraja 

võistlusel: Tartu MV, Eesti MV, Balti KV, Eesti KV 3 etappi. Novembris algab järjekordne 

Talvekarikasari. Jätkub koostöö Läti treeneri Artisega. 

 

KÜSIMUS (Erkki Raasuke): Kas ja milline on koostöö Mait Merilooga, kes ajab sama asja, aga 

Tallinnas? 

VASTUS (Jaan Veeranna): Koostöö kahjuks puudub, mida näitas ka viimane segadus Eesti 

Meistrivõistluste korraldamisega. Kindlasti võiks koostööd edaspidi arendada 

VASTUS (Urmas Karlson): EJL on kõik BMX krossiga seonduva info edastanud mõlemale 

osapoolele ja loodab tulevikus tihedamat koostööd. 

 

Juhataja andis sõna EJL Võistluste Korraldajate Kogu juhatuse liikmele Allar Tõnissaarele. 

 

4. KAASETTEKANNE (EJL Võistluste Korraldajate Kogu juhatuse liige – Allar Tõnissaar) 

 

Esindades võistluskorraldajate kogu soovitan seada liidul prioriteedid ehk välja selgitada, mis on 

tulevikus korraldajate kogu funktsioon, eesmärk ja otsustusõigus. Peab tunnustama EJL-i 

juhatuse liiget Erkki Raasukest, kelle eestvedamisel kutsuti lõpuks kokku ümarlaud 

harrastussportlaste kaasamiseks. Kindlasti peaks sarnaste ümarlaudadega ka tulevikus jätkama.  

KÜSIMUS (Johannes Jõgi): Mis on esimene samm, millega hakatakse selles konkreetses suunas 

edasi liikuma? 

VASTUS (Allar Tõnissaar): Kahjuks vanal koosseisul enam uusi ideid ja energiat sellega tegeleda 

ei ole. Loodetavasti võtavad asjaajamise üle nooremad ja energilisemad jalgrattafanaatikud. 

Tõnissaar on alati valmis kaasa lööma nõustajana. 

 

Juhataja andis sõna EJL Kohtunike Kogu juhatuse esimehele Rein Solnaskile. 

 

5. KAASETTEKANNE (EJL Kohtunike Kogu juhatuse esimees Rein Solnask) 

 

2015. aastal osalesid EJL kohtunikud 93 kalendrivõistlusel kokku 122 võistluspäeval ja 

panustasid selle aja jooksul 649 kohtunik-päeva. Arbiiteri tööga olid hooaja jooksul tegevad 

kokku 71 inimest.  
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2015.a. soetas 38 kohtunikku EJL litsentsi, neist 1 UCI rahvusvahelise kategooria komissar, EJL 

komissare – 11, EJL kohtunikke – 15, EJL abikohtunikke – 11 (litsentsil väljatoodud 

distsipliinidest kõrgeim e tegusaim kategooria). Üks kohtunike jagunemist erinevate distsipliinide 

vahel iseloomustab ehk see, et kohtunike erinevate kategooriatena olid maanteesõiduvõistlustel 

tegevusluba olemas 33-l, maastikurattavõistlustel 31-l, trekisõiduvõistlustel 11-l, BMX-

võistlustel 5-l ja cyclo-crossi võistlustel 13-l kohtunikul e keskmiselt 2,45 erinevat distspliini 

kohtuniku kohta. Teise parameetrina omasid nimetatud 38 kohtunikku erinevate distsipliinidega 

kaetult 2 UCI komissari taset, 21 EJL komissari, 37 EJL kohtuniku ja 33 EJL abikohtuniku 

kategooriat. Veel iseloomustab kohtunike produktiivsust see, et 9-l kohtunikul oli litsentsil vaid 1 

distsipliin ja 5 -l kohtunikul 4 distsipliini.  

Peakohtuniku aruanded võistluste toimumisest ning õnnestumiste tõdemistest laekusid 87-lt 

võistluselt. 2 kalendrivõistlust toimusid sedavõrd hooaja lõpus (pärast ametlikku hooaja 

lõpupidu), et nende võistluste kohta ei olnud võimalik ka aktiivsusarvestust pidada. 

Kohtunike aktiivsuse tabelis oli punktisaajaid kohtunikke kokku 85, neist 71 said aktiivsuspunkte 

kohtunikutegevuse eest võistlustel, 14 inimest koolitusseminaril osalemise või kategooria 

tõstmise eest. Samas oli kohtunike kogu üldkoosolek seisukohal, et võistlustel tegutsenud 

litsentsita isikuid ei saa nimetada kohtunikeks, mida tuleb arvestada uue perioodi vastavas 

aruandes. 

2015a olulisemateks võistlusteks kohtunikele olid M/NU ja M/NJ Euroopa Meistrivõistlused 

maanteesõidus Tartus, samuti rahvusvahelise kategooria Tour of Estonia ning Balti Keti Velotuur. 

Hooaja aktiivseima kohtuniku tiitli pälvis teist aastat järjest Raivo Rannamets. Parima 

noorkohtuniku kategoorias (EJL kohtuniku- ja abikohtuniku kategooriate arvestuses) osutus 

parimaks Edgari Treier . Resultatiivseimad kohtunikud võistluspäevade arvestuses (mille kohta 

ametlikku paremustabelit küll ei peeta) oli  Raivo Rannamets 38 võistluspäevaga. Endiselt ei saa 

rahul olla mitmete peakohtunike aruannete sisukusega. Ootame neist vormikohaselt täidetuna 

abistavat lähtedokumenti nii võistluste korraldajale kui ka järgneva ürituse peakohtunikule. Kuigi 

kohtunike kogu üldkoosolek tunnistas oma juhatuse töö heaks, polnud ettekandja rahul 

noorkohtunike juurdekasvu mõningase seiskumise pärast. Meil puuduvad isegi UCI rahvusliku 

eliitkategooria kohtunikud, kes oleksid vaheastmeks UCI rahvusvahelise kategooria kohtunikuks 

saamisel.    

2015.a. kalendrivõistluste tulemused said õigeaegselt EJL kodulehel kajastatud. 

EJL Kohtunike Kogu juhatuse initsiatiivil produtseeriti rida uusi dokumente: 1) juhendi võistluste 

abipersonalile ja 2) võistluste hindamise lehe. Lisaks neile uuendati mõned olemasolevad 
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juhendid ja näidisdokumendid. 

Kohtunike kogu juhatus koostöös EJL sekretariaadiga korraldas Vändras (Pärnumaal) korralise 

kahepäevalise koolitusseminari, millel osalesid 28 kohtunikku või selle kandidaati, lisaks veel 36 

treenerit/võistluse korraldajat, seega kokku 64 inimest. 

2015.a. omandasid 9 kohtunikku EJL abikohtuniku kategooria [sellest 1 MNT-, 3 MTB- ja 5 

BMX-distsipliinis], 2 kohtunikku sooritasid edukalt EJL komissari kategooria praktilise 

osaeksami (M. Värv treki- ja A. Aasoja maanteesõidu distsipliinis) ning 1 kohtunik sooritas 

tulemuslikult EJL kohtuniku kategooria eksami BMX-distsipliinis (M. Mugra). Veel enne algava 

hooaja algust sooritasid M. Värv ja A. Aasoja ka teoreetilised osaeksamid, millega omandasid 

ametlikult vastavate distsipliinide EJL komissari kategooriad.  

EJL hooaja 2016 võistluskalender saab eelnõu kohaselt olema oluliselt võistlustevaesem, 

põhjuseks võistluste korraldajate vastuseis alaliidu poolt kehtestatud osavõtumaksule, mis on 

paradigma muutust arvestades saanud võistluste läbiviimisele pärssivaks teguriks. Loodame 

selles vallas mõistlike lahenduste saavutamisele. 

EJL kohtunike kogu juhatus pidas aruandeaasta jooksul kaks töökoosolekut, mille tegevusse 

kaasas ka juhatuse-väliseid liikmeid. Eelmine hooaeg oli olemasolevale juhatuse koosseisule 

tööperioodi esimeseks.   

Kohtunike kogu eesmärgid on endised:  

a) aidata jätkuvalt kaasa võistluste läbiviimise taseme ja korraldusliku kvaliteedi paranemisele 

või hoidmisele 

b) kinnistada sportlaste arusaama õiglase mängu tunnetamisel 

c) olla ustavaks koostööpartneriks võistluste korraldajatele;  

Kohtunike kogu juhatuse ülesandeks on katusorganisatsioonina luua oma tegevusega need 

tingimused.  

 

KÜSIMUS (Riho Räim): Missugused võimalused ja/või erisused on võistluste korraldajatel 

kohtunike kaasamiseks? 

VASTUS (Rein Solnask):  

• EJL litsentseeritud kohtunik võib tegutseda nõuandja-kohtunikuna kalendrivälistel 

rattavõistlustel (nt Valdade Mängudel), kui ta selle eest tasustatud ei saa. Veelgi parem 

lahendus on, kui Valdade Mängude korraldaja sõlmib EJL kohtunike kaasamiseks lepingu 

EJL-ga (nagu näiteks ROK sõlmib olümpiamängude läbiviimiseks lepingu UCI-ga), siis 

on EJL Kohtunike kogu juhatusel võimalus ja õigus mängudele peakohtunik määrata ja 
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peakohtunikul koos korraldajaga ülejäänud kohtunikud kutsuda.  

• EJL litsentseeritud kohtunik võib aidata kaasa korraldajana koduvalla, -linna või -küla 

võistlusel/üritusel, mille osalejate sihtgrupp piirdub vastava kogukonnaga, täites nt 

rajameistri või  sekretariaaditöötaja ülesandeid või ka kohtunikuna töötades. 

KÜSIMUS (Allar Tõnissaar): Millal toimus kohtunike kogu üldkoosolek, kus selline otsus 

(kalendrivälistel võistlustel mitteosalemise kohta) vastu võeti? 

VASTUS (Rein Solnask): 6. veebruaril toimunud korralisel kohtunike kogu üldkoosolekul, 

millest teavitasime eelnevalt ja avalikult päevakorra üllitamisega.  

KOMMENTAAR (kohtunike kogu liige A. Väravas): Meil on tavaks selgete otsuste tegemise 

asemel pea liiva alla peita – nt kohtunike kogu üldkoosolekul otsustas kitsas ring kohtunikke (loe: 

täna töötav juhatus + M. Lepajõe) ilma küsimust hääletamisele panemiseta, et EJL kohtunik ei 

tohi osaleda kohtunikuna kalendrivälisel võistlusel. Tema ja mitmed teised kohtunikud olevat 

tahtnud oma sõna kaasa ütelda, mida nad sellest asjast arvavad, kuid seda võimalust polevat neile 

antud.  

VASTUS (Rein Solnask): Küsimust ei pannud hääletusele seepärast, et kohtunike kogu juhatus 

oli eelnevalt oma seisukoha kujundanud tulenevalt UCI CR määrustiku sätetest, mida ei saagi 

teistmoodi tõlgendada. 

KÜSIMUS (Mihkel Reile): Kas kohtunike kogu oli üksmeelselt nõus? 

KÜSIMUS (Jaan Toots): Kas Rein Solnask saaks kirjeldada, missugune oli kohtunike 

üldkoosoleku meelsus antud küsimuse otsustamisel? 

VASTUS (Rein Solnask): Kuigi seda küsimust me tõepoolest hääletusele ei pannud, võin 

kinnitada, et tugev 80% oli otsusega päri.  

J. Toots luges ette EJL audiitori aruande arvamuse. 

Arvamus 

Minu arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt 

Eesti Jalgratturite Liit finantsseisundit seisuga 

31.12.2016 ning sellel päeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas 

Eesti hea raamatupidamistavaga. 

/digitaalselt allkirjastatud/ 

Õnne Kurvet 

Vandeaudiitori number 174 

OÜ AUDIITORBÜROO Õnne Kurvet 
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Audiitorettevõtja tegevusloa number 30 

Tallinn 

10.03.2016 

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

Küsimusi ei olnud. 

ETTEPANEK: 

J.Toots– Kes on selle poolt, et kinnitada 2015. aasta tegevus- ja raamatupidamise aastaaruanne? 

HÄÄLETATI: 

Kinnitada EJL 2015. a. tegevus- ja raamatupidamise aastaaruanne. 

POOLT 42, vastu ega erapooletuid ei olnud. 

OTSUSTATI:  

Kinnitada EJL 2015. a. tegevus- ja raamatupidamise aastaaruanne. 

 

Päevakorrapunkt nr. 2 

Liikmemaksude ja sisseastumismaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine 

 

KUULATI: 

U. Karlson – Edastan Juhatuse ettepaneku, milleks oleks 2016. a. EJLi sisseastumismaksuks 260 

€ ja liikmemaksuks 100 € ning aastamaksu tasumistähtajaks määrata 2. mai 2016. 

ETTEPANEK: 

J. Toots– Kes on selle poolt, et kinnitada sisseastumismaksuks 260 € ja aastamaksuks 100 € ning 

aastamaksu tasumistähtajaks määrata 2. mai 2016? 

HÄÄLETATI: 

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

2016. 

POOLT 42, vastu ega erapooletuid ei olnud. 

OTSUSTATI: Kinnitada 2016. aasta sisseastumismaksuks 260 €, aastamaksuks 100 € ja selle 

tasumistähtajaks 4. mai. 
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KUULATI (Allar Tõnissaar): Allar Tõnissaar esitas PRO THULE KLUBI ettepaneku: 

 

Põhjused, miks Pro Thule ei ole sel aastal liitunud EJL-I võistluskalendriga on järgmised: 

1) Juhatus otsustas muuta võistluste kuupäevasid 

2) Reitingutabeli reformi pole siiani sisse viidud 

3) Liiga kõrged kalendritasud, osavõtjate numbrid kahanevad, tugev konkurents, palju tasuta 

üritusi. Juhatus ei tulnud vastu ettepanekule vähendada kalendrimaksu. 

 

Edasiste arusaamatuste vältimiseks teeb MTÜ Pro Jalgratturite Klubi ettepaneku EJL 2017. aasta 

võistlusmäärustes sõnaselgelt sätestada UCI punkti 1.2.019. kohaldamise erisus Eesti Vabariigi 

kohta ning hakata vastavat määruse sätet järgima alates 2017. aastast, mil kõikidel asjaosalisel on 

võimalik vastavate piirangutega/või nende puudumisega arvestada. 

 

Ükski litsentsi omanik ei tohi osa võtta üritusest, mis ei ole lisatud alaliidu, kontinentaal või 

maailma kalendrisse, või kui see ei ole alaliidu, kontinentaal konföderatsiooni või UCI poolt 

tunnustatud. Alaliit võib teha erandeid võistlustele või üksikutele üritustele, mis toimuvad selles 

riigis.  

 

VASTUS (Madis Lepajõe): UCI määrused annavad EJL-ile õiguse esitada taotlus erandi 

küsimiseks. Sellest hoolimata arvan, et taolise ettepanekuga pole mõtet minna UCI ette enne kui 

meil liidu sees pole asi omavahel kooskõlastatud. Esmalt oleks vajalik arutada antud küsimust 

töögruppides. 

KÜSIMUS (Jaan Toots): Parandusettepanek on selleks liiga segane, et seda saaks üldkoosolekul 

hetkel hääletada. Kas sobib, kui arutame seda teemat sügisel üldkoosolekul, kui vastav komisjon 

on antud teemal maha istunud ja teinud konkreetse ja korrektse ettepaneku? 

OTSUS: Poolt 32, erapooletud 9. 

VASTUS (Allar Tõnissaar): UCI CR punkti 1.2.019 olen tõlgendanud toetudes EJL kodulehe 

mitteametlikule eestikeelsele tõlkele, UCI kodulehe inglise keelset punkti pole täpsemalt läbi 

lugenud.  

 

KOMMENTAAR (Allar Tõnissaar): EJL-i eelarve ei saa sõltuda vaid kalendritasudest. 

VASTUS (Enn Veskimäg): Vähenenud pole mitte jalgratturite arv, vaid kasvanud on hoopis 

võistluste arv, mistõttu on tihenevas konkurentsis võistluskorraldajatel üha raskem ellu jääda. 
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Kuid sellest olukorrast hoolimata peaksid EJL-i liikmed liitu kuulumisel järgima liidu reegleid ja 

mitte nende vastu protestima. 

KÜSIMUS (Johannes Jõgi): Mille alusel moodustatakse komisjon arutlemaks 2017. aasta 

võistluskalendrit ja reglementi? 

VASTUS (Jaan Toots): Selleks tehakse ettepanek nii klubidele, võistluskorraldajatele kui ka 

treeneritele liidu poolt. 

Päevakorrapunkt nr. 4 

2016. a. tegevuskava ja eelarve kinnitamine 

Juhataja andis sõna Urmas Karlsonile päevakorra kolmanda punkti osas. 

KUULATI: 

U. Karlson - EJL`i juhatus esitab üldkoosolekule tutvumiseks, arutamiseks ja kinnitamiseks Eesti 

Jalgratturite Liidu 2016. a. eelarve suurusega 377 598 €, mis sisaldab reservi 63 856 €.  

Eelarve on juhatuse poolt kinnitatud üldkoosolekule esitamiseks 02. märtsil 2016. 

Raha aasta algul 63 856 

Tulud 2016.a. on 313 742€  Koos reserviga raha kasutada 377 598€. 

Kulud 2016. a on 346 519€.  

Reserv 31 079€. 

Kulude tulude vahe 2016 aasta lõikes -32 777€.  

Selgitus:  Kultuurkapitali aastaprojekti rahadest 11 000€.  laekus 2015 aastal,  mida kasutatakse 

2016 aastal.  Juhatuse nr.25. koosoleku otsused toetada reservist maanteesõidu EMV täiendavalt 

6 000€  ja U23 koondist 5 000€. Sellega tekkib aasta tuludes ja kuludes miinus 22 000€.  

Kultuuriministeeriumi tegevustoetuse vähenemine 10 777€. kompenseeritakse 2016 aasta 

reservist, Kokku 32 777€. 

Kultuuriministeerium kuulutas märtsis välja täiendava tegevusstoetuste taotluste vooru 

alaliitudele, kellel märkimisväärselt raha vähenes. See annab võimaluse eelarvet suurendada 

40 000€ ulatuses. 

KÜSIMUS (Rene Mandri): Mille alusel hakatakse edaspidi klubidele noortespordi rahasid 

jaotama? 

VASTUS (Urmas Karlson): Kultuuriministeeriumi poolt eraldatav noorte tippspordi toetus 

jaotatakse  liidu poolt liikmetele vastava reglemendi alusel, Reglemendi koostab treenerite 

nõukogu ja kinnitab juhatus, vastav juhatuse otsus on eelduseks Ministeeriumi poolse 
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rahaeraldise teostamiseks. Reglemendi kohaselt toimub rahade eraldamise Eesti MV saadud 

reitingupunktide alusel. Selliselt on süsteem toiminud aastaid ja rahulolematust ja ettepanekuid 

uuendusteks  ei ole liikmete poolt liitu laekunud.  

ETTEPANEK: J. Toots tegi ettepaneku kinnitada EJL 2016. a. eelarve. 

HÄÄLETAMIEN: POOLT 42 

OTSUSTATI: Kinnitada 2016. a. EJL tegevuskava ja eelarve. 

EJL autasustas uusi liikmeid EJL-i liikmeks saamise puhul aukirjaga. Aukirjad said endale 

INFOCUS TEAM, MTÜ REDBIKE RATTAKLUBI ja HAUKA VELOKLUBI. 

Juhataja küsis, kas on veel küsimusi või ettepanekuid? 

Küsimusi ei olnud. 

 

Info võeti klubide poolt teadmiseks. 

Üldkoosoleku juhataja tänas usalduse eest ja luges koosoleku lõppenuks. 

________________________    ________________________ 

Jaan Toots       Reti Meema  

Koosoleku juhataja      Protokollija 

 


