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JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 28
Koosolek toimus 10. detsembril 2012. a. Rotermann Group ruumides, Rotermanni 8, Tallinn
III korrus, algusega kell 11.00 ja lõppes 12.30.
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Mihkel Räim
PUUDUSID:
Madis Lepajõe
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Koosoleku juhataja: Jaan Toots
Koosoleku protokollija: Annika Parv
Päevakord:
1. Saaremaa velotuuri korraldamisega seotud küsimused.
2. 2013. a. eelarve I lugemine.
3. EJL 2013. a võistlusreglemendi eelnõu.
4. EJL 2013. a võistluskalendri projekt.
5. Järgmise EJL juhatuse koosoleku koht ja kuupäev (eelmisel korral leppisime kokku
teisipäeval, 15. jaanuaril kell 16.00).

1.
Saaremaa velotuuri korraldamisega seotud küsimused
Hetkeseisust ja võistluse läbiviimise võimalusest teeb ülevaate Saaremaa velotuuri korraldaja
Riho Räim.
KUULATI:
R. Räim – Hetkeseisuga Saaremaa tuuri korraladuses ei ole positiivseid edasiminekuid.
Saaremaal toetajate poolsete toetuste suurenemine on suur küsimärgi all. Taotlused, mis on
esitatud Kultuurkapitalile 2013. aastal toetuse saamiseks ei ole veel saanud positiivset vastust.
Kahetsusväärselt ei ole veel käesoleva aasta korraldusega seotud asjad lõpplikult lahendatud.
Valmisolek velotuuri korraldada on olemas, kui vajaliku eelarve täitumine oleks kindlustatud.
Arvestades klubi tegevusplaane 2013. aastal oleks mõistlik korraldada 56. Saaremaa velotuur
2014. aastal, võttes ühe vaheaasta.
E.Veskimägi – Minu ettepanek oleks anda R. Räimele, kui peakorraldajale võimlus otsustada
kas võtta vaheaasta ning jätkata olulist traditsiooni aastal 2014. On ka varem olnud aastaid,
kui velotuuri ei korraldatud.
R. Räim – 1990. aasta jäi tõepoolest vahele, kui oli väga tõsine kütusepuudus, kuid
traditsiooni jätkati. Järgmisel aastal on keeruline tuuri korraldada, aga oleme valmis jätkama
2014. aaastal. Siis oleks piisavalt aega tegeleda ettevalmistusega ja oleks vähem stressi.
Võimalusel taotleks alaliidu eelarvest ettevalmistustoetust osaliselt juba 2013. aastal.
Korrladaja poolt olen valmis informeerima Liitu jooksvalt korraldustegevusest.
OTSUSTATI:
2013. a. eelarvesse lisada 2014. a. 56. Saaremaa tuuri toetus ettemaksuna summas 5000 €.
2.

2013. a. eelarve I lugemine

KUULATI:
U. Karlson andis ülevaate 2013. a. eelarve projektist ja 2012. a. eelarvest seisuga 30.
november.
2013 eelarve projekt on koostatud eelnevate aastate põhitegevust ja rahavoogusid arvestades.
Kahjuks ei ole selgunud riiklike ja EOK poolsete toetussummade suurused, seega võib veel
tulla olulisi muudatusi tulude ja kulude osas. Eelarve projektis on tulude poolel arvestatud
Kultuuriministeeriumi ja Kultuurkapitali rahadega, millele on esitatud ka vastavad taotlused.
Otsustest teatatakse tõenäoliselt 2013 jaanuaris. EOK-ga sõlmitakse leping ka jaanuaris.
Üldjuhul riikliku rahastaminse puhul üritatakse hoida stabiilsust ja vältida kõikumisi üle 10%.
2012. aastaga võrreldes on eelarve kasv 50 960 € (2012. a. 332 466 €, 2013. a. 383 442 €).
Eelarve kasv tuleneb põhiliselt:
1. Seoses kaasnevatest kohustusest lepingumuudatusega EOK-ga, seotud Audentese
spordikooli treenerite (kaks treenerit) Liidu palgale võtmisega ja EOK poolt Grete
Treierile (MM 7. koht) eraldatud stipendiumiga. Kõigiga sõlmitakse tööleping.
Palgakulude tõus on 20 500 € üldkulude all.
2. Seoses rahvusvaheliste suurvõistluste korraldamisega (Tour of Estonia, Baltic Chain
Tour) on taodeldud riigilt 40 000 €, mis on 20 000 € võrra enam kui 2012. aastal, seega
vastavalt ka kulud suuremad.
3. Suurendatud on MU koondise kulusid 9 000 € võrra, et osaleda rohkem rahvusvahelstel
võistlustel. Eesmärk on saada vajalikul hulgal UCI punkte, et kvalifitseeruda MMile
Itaalias. Viimasel kahel aastal ei ole osalemisõigust saadud. Suurema tähelepanu
pööramine MU koondisele tingib ka 2015. a. Eestis planeeritav maanteesõidu EM.
Teistes kululõikudes on planeeritud väiksemaid kõikumisi vastavalt kujunenud vajadustele.
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Arvestatud on reserviga 69 726 €, mis sisaldab kokkulepidud summat 63 912 €, mida
säilitame tulevikuks. Reservis on 5 814 € jooksva aasta erakorralisteks tegevusteks.
2013. a. planeeritavad tulud on 365 242 € ja kulud 383 428 €. Eelarve kulude ja tulude vahe
(ei sisalda eelmiste aastate tulu/reservi) -18 186 €. Selle miinuse tasakaalustab käesoleva aasta
tulude ja kulude vahe, mis prognoositavalt on 24 000 €.
Ettepanek: kinnitada eelarve põhimõtted järgmiseks (teiseks) lugemiseks jaanuaris, kui on
selgunud riiklike ja EOK toetuste summad.
J. Toots – EOK rahade laekumiste mahud selguvad alles märtsis, kuna 5. detsembril toimunud
EOK täiskogu koosolekul EOK 2013. a. eelarvet vastu ei võetud.
R. Rand – Tulude poolel on võistluste registreerimismaks suurenenud 12 000 euroni, kas see
sisaldab ka vastutuskindlustuse raha, või on see eraldi kindlustuste all näidatud?
U. Karlson - Vastutuskindlustuse rahad on arvestatud tuludes võistluste registreerimismaksu
all. Eraldi kindlustuste all on ainult sportlaste kindlustuste taotlustest laekuvad rahad.
R. Rand – Detailsemalt peaks välja tooma kohtunikele tehtavad kulud ja laekumised millest
neid kaetakse.
OTSUSTATI:
Teha sponsortaotlus Tallinna Sadamale 10 000 € ulatuses. Vaadata üle töötajate palga
tõstmise võimalused. Lisada eelarvesse juhatuse poolt tehtud ettepanekud. Teine eelarve
lugemine toimub järgmisel juhatuse koosolekul 15. jaanuaril.
3.

Võistlusreglemendi eelnõu

2013. aasta võistlusreglement on täiendatud Treenerite nk ettepanekul. Lõplikud
muudatusettepanekud viidi sisse 30. novembril Tartus toimunud koosolekul. Reglemendi
eelnõu on veel kooskõlastamata Kohtunike ja Võistluste korraldajate kogu poolt. Materjalid
on nendele edastatud. Täiendava muudatuse reglemendis võib tingida Saaremaa velotuuri
saatus, kuna tegemist on Eesti MV-ga mitmepäevasõidus.
Ettepanek: Peale kohtunike ja võistluste korraldajatega kooskõlastamist kinnitada reglement.
Seda võiks teha järgmisel juhatuse koosolekul jaanuaris või siis varem elektrooniliselt.
OTSUSTATI:
Eelnõu kiita heaks ja kinnitada 2013. aasta võistlusreglement peale Kohtunike kogu täiendusi.
4.

EJL 2013. a võistluskalender

2013. a. võistluskalender on ülevaadatud treenerite ja võistluste korraldajate poolt ühisel
koosolekul 16. oktoobril Tallinnas. 30. novembril Tartus toimunud Treenerite nõukogu
koosolekul tehti ettepanek muuta kahe võistluse taotletud kategooriaid:
1. ELF Cup (trekisõit) - esimeselt kategoorialt teisele
2. Nõmme sügiskross/Tallinna MV Cyclocrossis - teisel kategoorialt kolmandale.
Ettepanek: Kinnitada kalendri projekt, mille paigutame EJL kodulehele. Seejärel jaanuaris
saadame liidu poolt välja korraldajatele arved. Peale arve laekumist paigutame võistluse
ametlikku EJL võistluskalendrisse. Viimane tasumise tähtaeg 28. veebruar.
OTSUSTATI:
Kinnitada 2013. a. võistluskalendri projekt koos Treenerite nõukogu ettepanekuga alandada
võistluste ELF Cup (trekisõit) esimeselt kategoorialt teisele ja Nõmme sügiskross/Tallinna
MV Cyclocrossis teisel kategoorialt kolmandale.
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5.

Järgmise EJL juhatuse koosoleku koht ja kuupäev

Järgmine juhatuse koosole toimub 15. jaanuaril, teisipäeval kell 16.00 Rotermann Group
ruumides.
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