EESTI JALGRATTURITE LIIT
JUHATUSE ELEKTROONILISE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 21

Koosolek toimus e-maili teel. Päevakord ja materjalid saadeti välja 14. detsembril 2011.

Päevakord:
1.

2012. a. eelarve.

2.

2012. a võistluskalendri kinnitamine (saaksime 2. jaanuaril kodulehele üles riputada).

3.

Euroopa MV korraldamisest 2015. aastal.

4.

Autode vahetusest.

5.

2011. a eelarve täitmisest k.a. 9. detsembri seisuga.

1. pp 2012. a. eelarve I lugemine
14.12.2011 U. Karlson: Kultuuriministeeriumist ja EOK ei ole oma eelarvetes veel kinnitanud rahade
suurust, millega toetatakse 2012. aastal alaliitude tegevust. Üheks põhjuseks viivitustele on kindlasti
ministeeriumi poolt välja töötatavad uued toetuste põhimõtted. Eelinfo kohaselt võib Jalgratturite
Liidul riiklik toetus vähenda ca. 50%. Mis selle nädala algul tuli halvaks üllatuseks. Seega liidule
kultuuriministeeriumi poolt eraldatav spordiprojektide summa langeks 53 512 eurolt (2011. a) 30 000.
Selline langus on väga märkimisväärne ja võib halvata kogu liidu tegevuse.
Rahvusvaheliste võistluste kporraldustoetuste osas sõlmitakse eraldi täiendav leping, esitatud taotluse
alusel.
Võimalik vähenemine võib aset leida ka klubidele edastatava noortespordi toetuste osas. Täpsemat
summat ei ole ministeerium veel valmis edastama. Eelarve tuludes on noortespordi toetus 50 000 €
(sellest rahast võib liit jätta enda kuludesse 25%, ülejäänud 75 € oleme kohustatud kandma edasi
noortega tegelevatele klubidele).
EOK poolsed toetused jäävad põhimõtteliselt samadesse suurustesse kui 2011. a. EOK noortespordi
toetus 13 200 € (Audentese spordikooli lisakohtade tasumiseks) ja 66 000 € spordiprojektide
elluviimiseks.
Kultuurkapitali toetus aastaprojektidele on esialgsetel andmetel 50 000 €, mis on 10 000 € võrra
suurem kui 2011. aastal.
Need on eelarves suuremad tulude lõigud.
Tulud kokku on 266 168 €, lisandub raha reserv eelmistest aastatest 75 000 €.
Raha kasutada kokku 341 168 € (2011.a. 397 687 €).
Kulud:
Kulud kokku on 277 256 € (2011. aastal 318 024 €).
Kulude poolt on vastavalt vähendatud kõigis tegevuslõikudes praktiliselt miinimumini (Eesti MV´de
korraldamine, koondised, osavõtt tiitlivõistlustest, üldkulud). Mõnede kululõikude puhul tekib
küsimus, kas nii väikese kuluga on neid mõistlik ellu viia.
Projektis ei ole ette nähtud toetust rahvusvaheliste võistluste korrladamisele. See on otseselt seotud
kult.min poolse uue rahajaotuse põhimõtetega ja toetuse vähenemisega.
Reserv:
Reservi on jäetud, kokkulepitud summa, 63 912 €. Aasta ootamatuteks kuludeks ei ole täiendavat
reservi ette nähtud. Seda oleks võimalik teha, kui selguvad täiendavad tuluallikad.
1. Kiita heaks 2012 eelarve jaotuspõhimõtted.
2. Tulude poole täpsustumiel viia sisse vajalikud täiendused ja esitada arutamiseks
järgmisele juhatuse koosolekule. Kui selguvad täpsed andmed siis edastada muudatused koheselt
juhatusele tutvumiseks e-maili teel.
Ettepanek:

OTSUSTATI:
Võtta teadmiseks. Eelarve teine lugemine panna järgmise juhatuse koosoleku päevakorda.
2. pp 2012. a võistluskalendri kinnitamine
2012. a. võistluskalendrisse registreerimise taotluste laekumine lõppes vastavalt reglemendile 15.
oktoobril 2011. a. Kalendris on registreeritud 82 võistlust (maanteel 42, maastikul 35, trekil 3, BMX
2) neist 42 III kat, 19 II kat (neist Team Rattapood Cup ja Elion Estonian Cup annavad II kategooria
punkte etappide kokkuvõttes üldprotokolli põhjal), 5 I kat (EMV) , 4 UCI kat. Eesti MV on
paralleelselt ka UCI kat. võistlused.
Eesti meistrivõistluste alasid on 17, millest maanteel 4, maastikul 4, BMX 1 ja trekil 8. Rahvusvahelisi
võistlusi on 5, millest maanteel 3, maastikul 1 ja BMX 1.
Kalendris olevad võistlused ja nende kategooriad on üle vaadanud ning hinnangu andnud Võistluste
korraldajate kogu (8.12.2011, Kambjas) ja Treenerite Nõukogu (12.12.2011, Viljandis).
Mõlema kogu poolt kiideti võistluskalender heaks edastamiseks juhatusele kinnitamiseks.
Ettepanek: Kinnitada 2012. a. võistluskalender kinnitada pärast seda, kui EJL Kohtunike kogu

juhatus on oma arvamuse esitanud järgmisel juhatuse koosolekul.
3. pp Euroopa MV korraldamisest 2015. aastal
President Jaan Toots kohtus Kultuuriministriga 7.12.2011, kus arutati rahvusvaheliste võistluste
korraldamist. Saavutati kokkulepe riigipoolse toetuse eraldamiseks Euroopa MV läbiviimiseks 2012.
a. mahus 125 000 €, Toetus on võimalik taodelda mitmes osas alates 2013. aastast kuni 2015. aastani.
Toetuse saamiseks tuleb kolmel aastal Kultuuriministeeriumile teha vastav taotlus.
OTSUSTATI:
Esitada taotlus kultuuriministeeriumile toetuse saamiseks järgmiselt:
2013. a.25 000 €
2014. a.60 000 €
2015. a.40 000 €
4. pp Autode vahetusest
Esialgne plaan oli vahetada välja kaks liisingust väljaostetud sõiduautot (Mitsubishi Lancer ja
Outlander). Lancer on sõitnud 200 000 km ja Outlander 130 000 km, sellest tulenevalt tuleb arvestada
autodele tehtavate remondikulude tõenäolise suurenemisega.
Seoses riigipoolse toetuse võimaliku vähenemisega 53 % võrra on suure küsimärgi all vanade autode
väljavahetamine. Eelarveprojektist on seega välja jäetud uued liisingulepinguid, mille maht oleks 8040
€. Reaalses elus võivad muidugi vanade autode jooksvad remondid ka midagi maksma minna.
Võimaluste tekkimisel oleks esmajärjekorras vaja vahetada koondise hooldusauto Mitsubishi Lancer,
siis Outlander. Koondise buss MB Sprinter sai äsja hooldatud ja peaks 2012. aasta vastu pidama.
OTSUSTATI:
Lükata teema arutamise edasi, kuni selgub lõplikult liidu tulude pool.
5. pp 2011. a eelarve täitmisest k.a. 9. detsembri seisuga
Eelarve täitmist näete manuses olevas 2012 eelarveprojektis.
Tulude pool on 302 986 €, planeeritud oli 287 717 €, seega 15 269 € rohkem planeeritust.
Kulude pool on 318 024 €, planeeritud oli eelarvejärgseid kulusid 287 717 € ja reservist 30 307 €
jooksva aasta projektidele, mis teeb kokku 318 024 €, tulude ja kulude vahe -15 038 €.
Raha pangas: 79 663 € (sisaldab reservi).
Reserv: vastavalt juhatuse otsusele on reserv järgnevateks aastateks 63 912 € EJL arvel.
Eelarve kulude osas on olnud planeeritust suuremaid kulutusi, kuid seda seoses reservist eraldatud
vahenditega ja täiendavate sihtsuunitlusega tuludega.
OTSUSTATI:
Võtta info teadmiseks.
6. pp muud küsimused
Järgmine juhatuse koosolek.
Ettepanek 10., 11. või 25.jaanuar 2012, algusega kell 16.00.

OTSUSTATI:
Juhatuse järgmine koosolek toimub 25. jaanuar 2012.

