EESTI JALGRATTURITE LIIT
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 8

Koosolek toimus 17. mail 2007. a. AS Silberauto ruumes, Järvevana tee 11, Tallinn, algusega
kell 16.00 ja lõpuga 17.40.
OSALEJAD:

KÜLALISED:

juhatuse liikmed:
Presidendi kt, asepresident
asepresident
asepresident

EJL peasekretär
EJL turundusjuht
Noorte koondise esindaja
Haanja Rattaklubi esindaja

PUUDUSID:
aupresident

Madis Lepajõe
Väino Kaldoja
Enn Veskimägi
Jaan Toots
Toomas Saarma
Hardy Rasmann
Urmas Karlson
Hanno Kross
Kaido Laas
Olav Mõts
Raivo Rand
Evald Pärni
Oleg Sapožnin

Koosoleku juhataja: Madis Lepajõe
Koosoleku protokollija: Annika Parv
PÄEVAKORD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

MTÜ Haanja Rattaklubi avaldus EJL liikmeks vastuvõtmiseks;
Treenerite nõukogu ettepanek 2008. aasta noortespordi rahastamise juhendi
kinnitamiseks;
Treenerite nõukogu ettepanek muudatuse tegemiseks EMV juhendis (Tartu
Noortetuuril mitte välja anda EMV medaleid);
Ülevaade turundustegevusest;
EJL presidendi kohusetäitja nimetamine;
EJL struktuurist;
Euroopa rattaliidu juhtide visiit Eestisse 25. - 27. mai 2007.
EJL eelarve täitmisest ja eelarve muudatused seoses palgafondi suurendamise
vajadusega;
EJL peasekretäri palga kinnitamine;
Kohapeal algatatud küsimused.

ETTEPANEK:
Hr. Madis Lepajõe tegi ettepaneku muuta päevakorrapunktide arutelu järjekorda järgnevalt: 1;
5; 2; 3; 4; 7; 6; 8 ja 9.
1.

MTÜ Haanja Rattaklubi avaldus EJL liikmeks vastuvõtmiseks;

KUULATI:
Hr.Olav Mõts tutvustas MTÜ Haanja Rattaklubi tegevust.
KÜSIMUS:
Hr. M. Lepajõe – Palju teie klubil liikmeid on?
VASTUS:
Hr. Olav Mõts - Meil on praegu 65 liiget.
KÜSIMUS:
Hr. Urmas Karlson – Keskmiselt millises vanuses on teie on klubi liikmed?
VASTUS:
Hr. Olav Mõts - Noorim on 9 aastane ja vanim 50. Noori on praegu vähe kuna pole treenerit.
Põhieesmärk ongi kunagi treener saada ja siis tuleks ka noori juurde.
ARVAMUS:
Hr. M. Lepajõe – Ideaalne oleks, kui samade liikmete hulgast keegi teeks treenerikursused
läbi.
KÜSIMUS:
Hr. Väino Kaldoja – Kes on teie finantseerija?
VASTUS:
Hr. Olav Mõts - Osa tuludest tuleb ürituste korraldamisest ning on ka kohalikke toetajaid.
Rattad on kõigil omad.
ETTEPANEK:
Hr. M. Lepajõe – Teen ettepaneku MTÜ Haanja Rattaklubi võtta vastu EJL uueks liikmeks.
OTSUSTATI:
Otsustati EJL´i uueks liikmeks vastu võtta MTÜ Haanja Rattaklubi.
5.

EJL presidendi kohusetäitja nimetamine;

KUULATI:
Hr. M. Lepajõe selgitas, miks ta ei saa enam olla EJL presidendi kohusetäitja.
Hr. M. Lepajõe – UCI-st Mulle anti väga selge sõnum, et pean koheselt EJL presidendi
kohusetäitja ülesannetest tagasi astuma, kui tahan edaspidi veel UCI komissarina tegutseda.
Eesti jalgrattaspordi arengu tagamiseks on lihtsam ja õigem leida EJL-le uus hea president kui
jääda ilma ühest UCI komissarist. Minu tagasiastumist EJL presidendi kohusetäitja
ülesannetest ja jätkamise võimalused enam arutamisele ei kuulu.
ARVAMUS:
Hr. Enn Veskimägi – Oleme siin omavahel arutanud, et praegusel hetkel on parimaks
kohusetäitjaks Hr. Jaan Toots. Ta on olnud väga pikalt erinevate alaliitude juhatustes ning on
seega asjaga kursis.
ARVAMUS:
Hr. Jaan Toots – Kui teisi vabatahtlikke ei ole, siis tuleb olla. Muidugi oleks kõige parem, kui
kohusetäitjaks oleks Hr. Enn Veskimägi.
VASTUS:
Hr. Enn Veskimägi – Mul lihtsalt ei ole ajaliselt võimalik.
ARVAMUS:

Hr. J. Toots – Minu ettepanek oleks kutsuda esimesel võimalusel kokku üldkoosolek ja
president ära valida kuni olümpiani ning järgmise olümpiatsükli jaoks teha uued valimised
siis 2008. aasta lõpus. Ma olen nõus sellel juhul, kui korraldame uue üldkoosoleku ja sealt
selgub, siis kas ei või jah.
ETTEPANEK:
Hr. M. Lepajõe – Kes on selle poolt, et nimetada alates tänasest uueks EJL presidendi
kohusetäitjaks Hr. Jaan Toots?
OTSUSTATI:
Ühehäälselt otsustati kinnitada EJL´i presidendi uueks kohusetäitjaks Hr. Jaan Toots.
2.

Treenerite nõukogu ettepanek 2008. aasta noortespordi rahastamise juhendi
kinnitamiseks;

KUULATI:
Hr. K. Laas - Tutvustas 2008. a. noortespordi rahastamise juhendit ja selles tehtud muudatusi.
Kahe aasta tulemusena on saadud toimiv süsteem, kus rahapunkte annavad ainult EMV-ed.
Hr. U. Karlson – EJL jaotab 2008. aastal noorte tippspordi riiklikku toetust 2007. a. tulemuste
põhjal.
Noortespordi riiklik rahastamise juhend.
1.
Toetus on ette nähtud noortespordiga tulemuslikult tegelevate spordiklubide toetamiseks.
2.
EJL jaotab 2008. aastal noorte tippspordi riiklikku toetust 2007. a. tulemuste põhjal järgmiselt:
2.1. 25% EJL eelarvesse juuniorite ja noorte koondiste projektidele.
2.2. 40% klubidele maanteesõidu viljelemiseks, mis omakorda jaguneb:
90% noorte (N/M14-18) EMV tulemuste põhjal
10% N/M-U23 EMV tulemuste põhjal.
2.3. 20% klubidele maastikusõidu viljelemiseks, mis omakorda jaguneb:
90% noorte (N/M14-18) EMV tulemuste põhjal
10% N/M-U23 EMV tulemuste põhjal
2.4. 15% klubidele trekisõidu viljelemiseks, mis omakorda jaguneb:
90% noorte (N/M14-18) EMV tulemuste põhjal
10% N/M-U23 EMV paremusjärjestuse väljavõtte põhjal M-Eliidi tulemustest.
3.

Noorte tippspordi riikliku rahalise toetuse jagamisel EJL liikmesklubide vahel võetakse arvesse jooksva
aasta töötulemused alljärgnevate kriteeriumite alusel:
3.2. Maanteesõit
Punktialad on: I kat. EMV eraldistart, grupisõit; II kat. EMV tänavasõidus.
3.2.1
Eesti MV kogutud punktid N/M-16, N/M–18, MU-23, vanuseklassis ja N-U23 väljavõtte
põhjal N-Eliit vanuseklassi tulemustest, millele lisanduvad N/M-14 Eesti MV-aladelt kogutud
2 osaluspunkti.
3.3. Maastikusõit
Punktialad on: I kat. EMV maastikukrossis, II kat. EMV talikross, EMV teatekross, EMV
maastikumaratonis.
2.2.1. Eesti MV kogutud punktid N/M-16, N/M–18, M-U23, vanuseklassis ja N-U23 väljavõtte
põhjal N-Eliit vanuseklassi tulemustest, millele lisanduvad N/M-14 Eesti MV-aladelt kogutud
2 osaluspunkt.
3.4. Trekisõit
Punktialad on: I kat. sprint, P/start, punktisõit, ind. Jälitussõit; II kat. Meeskonnasõit, scratch.
3.4.1. Eesti MV kogutud punktid N/M-16, N/M–18, N/M-U23 väljavõtte põhjal N/M-Eliit
vanuseklassi tulemustest, millele lisanduvad N/M-14 Eesti MV-lt saadud 2 osaluspunkti.
4.
Koondisega võistlustel osalemine
4.1. Rahalised toetused rahvusvahelistel tiitlivõistlustel edukalt esinenud sportlaste klubile on järgmised:
* U-23 ja juunioride MM maantee-, maastiku- või trekisõidus:
I koht
50 000.- 4. Koht 15 000.II koht
30 000.- 5. Koht 12 000.III koht
20 000.- 6. Koht 10 000.* U-23 ja juunioride Euroopa MV ning MK kokkuvõttes maantee-, maastiku- või trekisõidus:

I koht
30 000.- 4. Koht 12 000.II koht
20 000.- 5. Koht 10 000.III koht
15 000.- 6. Koht 8 000.* Juunioride MK karikaetapid ja Euroopa Noorte Olümpiapäevadel maantee-, maastiku- või trekisõidus.
I koht
15 000.- 4. Koht 5 000.II koht
10 000.- 5. Koht 3 000.III koht
7 000.- 6. Koht 2 000.5.

Noore jalgratturi (M/N-14/16/18, N/M-U23) mingil põhjusel toimunud üleminekul ühest klubist teise,
antakse esimesel üleminekule järgneval aastal selle jalgratturi poolt kogutud EMV rahapunktid ainult ja
täies ulatuses vanale klubile. Samadel tingimustel kuuluvad rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saadud
punktis 2.4. toodud rahalised preemiad vanale klubile.

6.

Noorte tippspordi toetus eraldatakse ainult EJL mittetulunduslikest ühingutest liikmesklubidele, kes on
esitanud Riiklikule Statistikaametile nõuetekohase aruande ja kajastuvad sealses andmebaasis.

7.

ARVUTUSE METOODIKA
• liidetakse vanuseklasside (N/M-14/16/18, N/M-U23) poolt kogutud punktide summa eraldi
maantee-, maastiku- ja trekisõidus;
• ühe punkti hind saadakse maantee-, maastiku- ja trekisõidule eraldatud raha jagamisel nende alade
poolt kogutud punktidega;
• EJL liikmesklubi poolt kogutud ala punktide summa korrutatakse ühe punkti hinnaga ning saadakse
klubi riikliku toetuse suurus noortespordile vastaval alal;
• summeeritakse liikmesklubi kolme ala (maantee-, maastiku- ja trekisõidu) toetused ning lisatakse
ka toetused rahvusvahelistel tiitlivõistlustel võidetud kõrgete kohtade eest, saades summa, mis on
aluseks klubide riiklikule noortespordi rahalisele toetusele.
Koostanud: 13.04.2007

Treenerite Nõukogu.

ETTEPANEK:
Hr. M. Lepajõe – Teen ettepaneku kinnitada EJL 2008. aasta noorte riikliku rahastamise
juhendi.
OTSUSTATI:
Otsustati kinnitada EJL 2008. aasta noorte riikliku rahastamise juhend.
3.
Treenerite nõukogu ettepanek muudatuse tegemiseks EMV juhendis (Tartu
Noortetuuril mitte välja anda EMV medaleid);
KUULATI:
Hr. U. Karlson selgitas, miks Tartu SK Velo ei registreerinud Noortetuuri kohe 2. kategooria
võistlusena. Nüüd on klubi valmis sellega kaasnevat vastutust kandma. Hr. U. Karlsoni
ettepanek on siiski Noortetuuril välja anda EMV medaleid.
ETTEPANEK:
Hr. Toomas Saarma - Kuna juhatus on juba eelmisel koosolekul EJL võistluskalendri
kinnitanud, siis ümber enam ei muudeta.
OTSUSTATI:
Otsustati mitte teha muudatusi 25.01.07 EJL´i juhatuse poolt kinnitatud 2007. a.
võistluskalendris.
4.

Ülevaade turundustegevusest;

KUULATI:
Hr. Hanno Kross andis ülevaate turundustegevusest.
KÜSIMUS:
Hr. Toomas Saarma - Kus kajastub raamatu rahastamine?

VASTUS:
Hr. H. Kross – See kajastub eelmises aastas ning enamus kulutusi on enda kanda võtnud
PuffetInvest.
KÜSIMUS:
Hr. Väino Kaldoja – Kus on uued sponsorid/näod?
VASTUS:
Hr. H. Kross – Tänaseks on neid vähe. Kuigi summad on suured, sõltume liialt mõnest
üksikust. On vaja leida lisatulu potensiaalsetelt toetajatelt.
ARVAMUS:
Hr. V. Kaldoja – Ma tahaks tõsisemat turundustööd näha.
KÜSIMUS:
Hr. J. Toots – Kust sa ise näed, et järgmine aasta see raha tuleks kui Hr. V. Kaldoja enam EJL
ei toeta?
ARVAMUS:
Hr. J. Toots – Ootame Hr. H. Krossilt järgmiseks juhatuse koosolekuks ülevaadet
turundustegevusest, kus täpselt kirjas, kellega räägitud, kellega plaanis rääkida palju ning kust
tulevikus summad peaksid tulema. Juhatus saab sel juhul olla kontaktidega abiks, kui on
teada, kelle poole pöördutakse.
OTSUSTATI:
Hr. H. Kross teeb konkreetse 2007. aasta turunduse tegevusplaani.
7.

Euroopa rattaliidu juhtide visiit Eestisse 25. - 27. mai 2007.

KUULATI:
Hr. M. Lepajõe tutvustas Euroopa rattaliidu juhtide 25-27 mai 2007 toimuva visiidi
programmi.
6.

EJL struktuurist;

KUULATI:
Hr. U. Karlson - Vastavalt 13.03 toimunud koosoleku otsusele pidin tegema väikese
kokkuvõtte EOK´s ja tema liikmetel kasutusel olevate struktuuride kohta. EOK liikmetest
omavad volikogu väga vähesed (121 liikmest alla 10%). Tuntumatest aladest omab volikogu
Eesti Kergejõustiku Liit, kus on nimetatud ka volikogu esimees. Volikogu on liikmete
volitatud esindajate kogu. Igal liikmel on volikogus üks esindaja. Volikogu omavatel
spordialaliitudel asendab volikogu üldkogu ehk üldkoosolekut.
Selleks, et struktuuri projektiga edasi minna ja tutvustada ka liikmetele on arusaadavalt vaja
lahti mõtestada volikogu vajadus.
OTSUSTATI:
Otsustati mitte muuta EJL praegust struktuuri.
8.
EJL eelarve täitmisest ja eelarve muudatused seoses palgafondi suurendamise
vajadusega ja 9. EJL peasekretäri palga kinnitamine;
KUULATI:
Hr. U. Karlson tutvustas EJL eelarve täitmist ja eelarve muudatusi seoses palgafondi
suurendamise vajadusega.
Esimesed kuus kuud on liidu rahaline tegevus toimunud eelarvepõhiselt. Eelarveväliseid
kulutusi, millele ei ole täiendavalt leitud rahalist katet, ei ole tehtud.
Tulu esimese kuue kuuga on 4 195 387.- EEK (Eelarves planeeritud tulud aastas 6 059 000.-

EEK). Kulutusi on tehtud 2 279 001.- EEK (millest töötasud ja maksud 281 930.- EEK).
Raha pangas 2 420 263.- EEK.
Eelarvesse veel laekumata rahade osas, mida on 1,9 milj., võib olla optimistlik kuna suurem
osa tuludest on riiklikust ja EOK eelarvest ning lepingutega seotud. Laekumised on igakuised.
Raskused võivad tekkida aasta lõpul seoses majandusaasta pikenemisega 14. kuule (otsustati
üldkoosolekul, algus nov. 06 ja lõpeb dets. 07), sest eelarve on planeeritud 12. kuule. Kaks
lisakuud tekitab eelarveväliseid kulutusi 205 000.- EEK (4 inimese palgad 117 000.-,
transport 30 000.-, ruumide intressid 5000.-, kommunaalmaksed 3000.-, tel, side10 000.-,
stipendiumid 40 000.-).
Palgafondist: Palgafond on eelarves suurem kui seda nõuavad olemasolevad töölepingud.
Eelarves 623 000.-, töölepingute järgne summa neljale töötajale 563 860.-. Juhul kui
brutopalka suurendada 20 % võrra järgmised kuus kuud, siis aastane palgafond oleks kokku
631 843.- EEK, seega 8843.-EEK suurem kui eelarves kinnitatud. Lisanduks veel 13. ja 14.
kuu palgakulud, mis on eelpool ära märgitud 117 000.-. Seega palgatõus 20 % tekitaks lisa
rahalise vajaduse 125 843.- EEK.
EJL peasekretäri palga kinnitamine. Peasekretäri brutopalk on 13 000.- alates 2005. aastast.
Ettepanek tõsta peasekretäri ja teiste töötajate (koondise treener Toivo Suvi, tehniline sekretär
Annika Parv, raamatupidaja Kersti Liiv) palka 20 % võrra. 12 kuu palgafond oleks sellisel
juhul 631 843.- EEK. 8843.- EEK suurem, kui oli planeeritud eelarves.
ARVAMUS:
Hr. J. Toots – Juhatus on palgatõusuga nõus tingimusel, kui EJL peasekretär kinnitab, et 2006.
a. eelarvest fikseeritud kasum 285 100 krooni on reaalselt olemas/üleval.
VASTUS:
Hr. Urmas Karlson kinnitas, et see raha 285 100.- EEK. on reaalselt olemas EJL pangaarvel,
nagu seda kinnitab ka 2006. aasta raamatupidamise aruande tulem.
OTSUSTATI:
Otsustati palgatõus kinnitada tingimusel, kui EJL peasekretär kinnitab, et 2006. a. eelarvest on
285 100 krooni 2006. aasta majandustegevuse tulemina reaalselt olemas.

________________________
Madis Lepajõe

________________________
Annika Parv

