EESTI JALGRATTURITE LIIDU ÜLDKOOLOLEKU
PROTOKOLL
Koosolek toimus 12. märtsil 2012. a. Tallinnas, Hotelli Euroopa ruumes, asukoht Paadi 5,
algusega kell 17.00 ja lõpuga 19.30.
OSALESID:

32 Eesti Jalgratturite Liitu (EJL) kuuluva klubi liiget
5 EJL juhatuse liiget
2 külalist
(registreerimislehed lisatud)

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade oli välja saadetud vastavalt põhikirjale kehtestatud korrale.
Üldkoosoleku materjalide projektid olid läbi arutatud juhatuse koosolekul 07.03.2012 ja saadetud
välja kõikidele EJL liikmetele 08.03.2012.
EJL peasekretär, Urmas Karlson avas üldkoosoleku, tervitas osavõtjaid ja külalisi. Väljastati 32
mandaati.
U. Karlson tegi ettepaneku valida üldkoosoleku protokollijaks Annika Parv. Üldkoosolek oli
nõus, vastu ega erapooletuid ei olnud
U. Karlson tegi ettepaneku valida üldkoosoleku juhatajaks Madis Lepajõe. Üldkoosolek oli nõus,
vastu ega erapooletuid ei olnud.
Madis Lepajõe tänas usalduse eest ja asus koosolekut juhtima.
Tõdes registreerimislehtede põhjal, et 50-st EJL kuuluvast liikmesklubist oli kohal 32, mis
moodustas 64 %, seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline.
Juhataja asus üldkoosoleku päevakorra kinnitamise juurde. Juhataja tutvustas päevakorda, küsis,
kas on teisi ettepanekuid päevakorrapunktide osas. Üks täiendus on varem laekunud kirjalikult
Jüri Kalmuselt seoses aunimetuste omistamiseks. Selle paneme hiljem kohapeal algatatud
küsimuste alla. Teisi ettepanekuid ei olnud. Juhataja tegi ettepaneku kinnitada päevakord.
Hääletamise tulemustega 32 poolt, vastu ega erapooletuid ei olnud kinnitati üldkoosoleku
päevakord järgmisel kujul:
1.

EJL 2011. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine;
EJL audiitori järeldusotsuse kinnitamine

3.

Liikmemaksude, sisseastumismaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine;

4.

2012 a. tegevussuundade ja eelarve kinnitamine.

Juhataja tutvustas üldkoosoleku kodukorda. Koosoleku lõpp on planeeritud 19.30-ks.
Hääletamine toimub hääletuskaartidega.
Juhataja tegi ettepaneku asuda sisuliste päevakorrapunktide käsitlemisele.

Päevakorrapunkt nr. 1
EJL 2010. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aruande kinnitamine
Juhataja andis sõna 2011. a. tegevus- ja raamatupidamise aruande kommenteerimiseks Jaan
Toots´ile.
ETTEKANNE:
J. Toots tutvustas tegevus- ja raamatupidamise aruannet, mis oli eelnevalt laiali saadetud ja
koosoleku materjalides esitatud.
Mis aasta 2011 on meile toonud?
Majandus aasta lõpus oli meil 50 juriidilist liiget, mis on kolm enam kui 2010. a. 2011.a. lahkus
kolm liiget aga juurde tuli kuus. Täna hommikul võtis juhatus veel ühe liikme juurde Spordiklubi Breakaway.
Möödunud aastal pidas juhatus kaheksa koosolekut, mille käigus arutati Liidu tegevusega
kaasnevaid jooksvaid küsimusi ja võeti vastu otsuseid, et kindlustada jätkusuutlikus.
Oleme suutnud liikmeskonnaga viia võistluste korraldamise taseme kõrgele ja leidbud selleks
rahalisi vahendeid. Kalendris oli 73 võistlust, mis kõik ka viidi läbi tänu meie headele
organisaatoritele ja sponsoritele. Eesti meistrivõistlustel selgitati 115 medalikomplekti omanikku,
mis jagunesid 13. võistlusklassis. Rahvusvahelistest võistlustest oli meil Tallinn-Tartu GP ja SEB
Tartu GP, peakorraldaja Klubi Tartu Maraton. Rahvusvaheline maastikurattamaraton SEB Tartu
Rattamaraton, peakorraldaja Klubi Tartu Maraton; rahvusvaheline maastikukross MTB Port of
Tallinn GP, peakorraldaja Pro Jalgratturite Klubi.
Sportlikest tulemustest tasuks ära mainida Rein Taaramäe 12. koht Tour de Francilt, noore
ratturi arvestuses 2. koht ja Paris–Nice 4. koht, noore ratturi arvestuses 1. koht.
Suveuniversiaadil Hiinas sai Maaris Meier 2. koha. Euroopa noorte meistrivõistlusetel Austrias
oli N14 klassis Mari-Liis Mõttus kokkuvõttes 9. Eesti parim naisrattur Grete Treier sai
Prantsusmaal lõppenud mitmepäevasõidul Tour de Feminin Limousin üldarvestuses esikoha.
Detsembri seisuga on OM`ile meeste arvestuses kvalifitseerunud üks maanteerattur. Suurim
eesmärk on OMile saata kolm sportlast.
Jätkus ka spordirajatiste arendamine. Juhatus on jätkanud sisetreki projekti ehituse
planeerimisega, ja et sellega ka reaalselt ikkagi ka alustaks. Tallinnaga on kokkulepitud BMX
raja ehitamine 2013.a. Lasnamäele, mille on linnapea meile kirjalikult lubanud. Oleme toetanud
ka Tartu BMX siserada finantsi hankimisel. Käisime abi palumas ka Kultuuriministeeriumilt, et
minna Valitsusse toetuse saamiseks 2015. a Eestis toimuva maantee Euroopa Meistrivõistluste
korraldamiseks. Riik koos Kultuuriministeriumiga toetab meid selles 120 000 €.
2011. aastal taaselustatud Balti Keti tuur veidi ebaõnnestus kuna Tallinna huvi oli väike ja
puudus toetus, seega toimus Eestis ainult üks etapp, mis algas ja lõppes Viljandis. Tänavu on
kavas kaks etappi. Alguse saab Tallinnast Riigikogu hoone eest. Selleks on
Kultuuriministeeriumi toetus s olemas.
EJL väike salasoov on pürgida üheks edukamaks alaliiduks. Eeldused mis seda lubavad on meill
olemas. Esiteks oleme suutnud oma eelarvet koos hoida ja täita ning teiseks meil on tipptasemel
võistluskalender.
Liidu pikaajalise arengukava kohaselt oleme pidanud tähtsaks jalgrattaspordi erinevate alade
tasakaalustatud arengut. Kinnitatud on erinevate alade ja võistlusklasside koondistele vastutavad
treenerid. Eesmärgiks on moodustada töögrupp, kes täiustab 2008. aastal rakendatud võistlus- ja
reitingusüsteemi. Samuti arendada välja rahastamise süsteem, mis soodustaks
kontinentaalvõistkondade teket ja andekate noorsportlaste liitumist sellega. Kahjuks ei ole osa
sellest veel täise ulatuses realiseerunud aga me tegeleme selle nimel. Oleme toetanud ka uue ala
BMXi arengut Eestis ja leidnud lahendusi jooksvate probleemde lahendamisele.

Ülevaate aruande aasta tuludest ja kuludest ning toimunud eelarve muudatustest. Kinnitatud
eelarve rahaline kate oli 384 535€. Juhatus on suutnud vaatamata rasketele aastatele oma eelarve
kooshoida, seda tänu kogu meeskonnale. Eelarves on loodud alates 2008. Aastast
sponsortoetustest moodustatud 63 000. euro suurune reserv, millest on juhatuse otsusega toetatud
erakorralsis spordiprojekte. Loodame, et suudame ka sellel aastal vastu tulla liikmete põhjendatud
ettepanekutele, mis on seotud reservist toetuste eraldamisega.
Rõõm on tõdeda, et meedias on hakatud rattaspordi üritusi rohkem kajastama. Proovime ka 2012.
aastal nii jätkata. Üheks eesmärgiks on leida vahendeid, et selle aasta Tour de France´i kanda üle
Eesti televisioonis. Läbirääkimised on veel pooleli, neid peab EJL asepresident Enn Veskimägi.
Juhataja küsis kas on küsimusi? Küsimusi ei olnud.
Juhataja andis sõna Treenerite nõukogu esimehele Jüri Kalmusele.
1. KAASETTEKANNE
Jüri Kalmus esitas ettekande Treenerite nõukogu tegevusest. Treenerite nõukogu viis läbi 2011. a.
kolm töökoosolekut. Esimesel arutleti Audentese komplekteerimist ja noortespordi rahastamise
juhendit. Teisel oli põhiteemaks hooaja parimate määramine ja 2012. a. võistlusreglementi.
Kolmandal täiendati veelkord võistlusreglementi ja vaadati üle 2012. a. võistluskalenderi projekt.
Lisasime uue võistlusena EMV BMXis. Treenerite nõukogu korraldas veel 29. detsembril
koolitusseminari. 15. novembril toimus Otepääl Audentese õpilaste hooaja kokkuvõtete
kuulamine. Põhiliseks probleemiks on valed treeningvõtted. Paljud üritavad novembrist
detsembrini liiga palju trenni teha. See põhjustab hiljem rohkeid vigastusi. Audentese
probleemiks on see, et kõik õpilased tulevad sinna oma plaanidega. Tegelikult tuleks kuulata
koolis oleva treeneri treeningprogrammi.
Kuna 2015. a. Euroopa meistrivõistlused toimuvad Eestis, siis tuleks hakata rohkem tähelepanu
pöörama juunioride ja U23 koondiste loomisele ning nende treenimisele.
Heameel on tõdeda, et U23 koondis läheb kolmele Rahvustekarikale mida juhib Riho Räim.
Tuleks võtta ka seisukoht selliste sportlaste asjus, kes lähevad tiitlivõistlustele ja nendel puudub
mingisugunegi arvestatav tase. Nalva näitena nimetaksin trekisõidu. Kas meil on sellist tulemust
vaja?
Viimane ja teravam küsimus on treenerid. Nende olukord on endiselt muutumatu. Tasustamise
süsteem on mäda. Niikaua, kui spordijuhid ei ole suutelised või õigemini ei tahagi nende staatust
lahendada, ei suuda me lahendusi leida ka eespool tõstatatud küsimustele.
VASTUS:
J. Toots mainis, et treenerite tasustamise teema on üles tõstatatud ka EOK koosolekutel. Sellele
murele on üritanud lahendusi leida. Treenerite tasustamine peaks olema riiklik. Sport peaks
olema riigieelarvel eraldi omal real. Ühtne seisukoht hetkel puudub.
ARVAMUS:
M. Lepajõe arvas, et siis oleks kogu sport liiga poliitikute mõju all.
Juhataja küsis, kas on kellelgi küsimusi või soovib midagi öelda?
Küsimusi ei olnud.
Juhataja andis sõna koondise treenerile, Toivo Suvile.
Kuna T. Suvi viibib kevadlaagris, siis palus ta oma tähelepanekuid edasi andma U. Karlsonit.
2. KAASETTEKANNE
U. Karlson - Koondiste põhikooseisule tagati võimalus vajalikuks ettevalmistuseks
võistlushooajaks. Treeninglaagreid koos osalemisega ettevalmistavatel rahvusvahelitel võistlustel

viidi läbi üldmahus 630. inimpäeva. Rahalisi vahendeid kulus selleks 17 987 €.
Koondiste tegevuses oli rõhuasetused suunatud juunioride ja noorte maanteekoondiste
arendamisele, kuid vajaliku ettevalmistustoetuse said ka maastikusõidu ning naistekoondise
liikmed.
2012. aasta OM kandidaatidele (Taaramäe Rein, Mandri Rene, Kriit Kalle, Kangert Tanel, Treier
Grete, Meier Maaris) kindlustati meditsiinile ülevaatus ja teaduslik teenindamine. Koondiste
põhikoosseisudele tagati osalemine tiitlivõistlustel ja olulistematel raghvusvahelistel võistlustel.
Rahalisi vahendeid kulus tiitlivõistlustega seotud projektidele 35 634 €.
2011. aastal kinnitati Eestile üks OM koht maantee meeste grupisõidus.
Ebaõnnestumiseks tuleb pidada U23 maanteeratturite väljajäämine Maailmameistrivõistlustest
kuna asetsesime UCI reitingusn viimases pooles.
Üheks mõjutavaks teguriks ebaõnnestumisele on liidu palgalise treeneri Toivo Suvi suur
hõivatus teiste koondistega, mis tingis U23 koondise tahaplaanile jäämise. Esialgse plaani
kohaselt pidi U23 koondis vajaliku hulga UCI punkte koguma Eestis ja Lätis toimuvatelt
rahvusvahelistelt võistlustelt. Kahjuks see ebaõnnestus ning hiljem kogu aastaplaani muuta ei
olnud enam reaalne.
Käesoleva aasta plaanidest: Kuna on OM aasta, siis ka põhieesmärgid on sellega seotud.
Miinimum eemärk on saavutada osalemisõigus kolmele sportlasele (meeste grupisõidus kaks ja
naiste üks sportlane). Kohta loodame esikümnes.
Eesmärgik on põõrata rohkem tähelepanu U23 koondisels ja saad osalemisõigus MM-le
Hollandis. Selle plaani realiseerumiseks peavad sportlased näitama head sõitu Tallinn-Tartu GP-l,
SEB Tartu GP-l, Riia GP-l, Jurmala GP-l ja Baltic Chain Touril. Juhatus on otsustanud reservist
eraldada vahendid, et koondis saaks jõudu proovida juba aprillis toimuval kolmel NC
maanteevõistlusel.
Tiitlivõistlustel üritame saavutada kohta esikolmikus.
Juhataja küsis, kas on kellelgi küsimusi või soovib midagi öelda?
Küsimusi ei olnud.
Juhataja andis sõna Noortekoondise treenerile, Kaido Juurikule.
3. KAASETTEKANNE
Võtab kokku lühidalt 2011. a. M16 ja nooremate koondise. 2007. a. alates tänu Kaido Laasile sai
noortekoondis uue hoo sisse. Oleme käinud ASVÖ Radjugendtour´il juba viis korda.
Noortekoondis osales 2011. a. kolmel võistlusel – Saaremaa velotuur, ASVÖ Radjugendtour,
Euroopa noorte meistrivõistlused. 2011. toimus ka Euroopa noorte olümpiafestival, Türgis.
Eestile oli sel kolm kohta. Tulemustest, siis niipalju, et maastikuratta EM saavutas Mari-Liis
Mõttus N14 klassis 4. koha ja kokkuvõttes 9. Siim Kiskonen oli parimal etapil 15. ja kokkuvõttes
22. ASVÖ Radjugendtour´il osalesime kuue mehega. Parimaks kohaks jäi Siim Saaviku 27. koht,
meeskonnaarvestuse 9. koht. Meie puudusteks on kogemuste vähesus ja enesekindlus. Kahest
tuurist jääb väheseks. Euroopa noorte meistrivõistlustel osaleti kolme sportlasega. Parim tulemus
oli Kaarel Redi temposõidu 35. koht ja kriteeriumis 34. Grupisõidus oli parem Steven Kalf 40.
kohaga.
Vajaka jääb M16 vanuseklassil oma võistlustest. Poisid ei saa enamikel võistlustel jõudu
proovida ainult oma vanuseklassiga kuna starditakse vanematega koos. Sellistel ühissõitudel on
eesmärk lihtsalt grupis püsida ja olla parem omas klassis. Tartu noortetuuril on jälle etapid liiga
lühikesed. Häid tuure võiks saada Lätist ja Leedust, aga nendel osalemist segab meie tihe
kalender ja rahapunktisüsteem. Eestis võistelda on ka odavam.
KÜSIMUS:

U. Karlson – Kas on olnud probleeme, et sa ei saa koondist komplekteerida kuna samal ajal on
võistlused Eestis?
VASTUS:
K. Juurik – See ei ole peamine põhjus. On ka veel koolide lõpueksamid.
ARVAMUS:
M. Lepajõe – Rahastamisskeemi saame ju ise muuta. Sportlaste koondisse andmine võiks anda ka
rahapunkte.
Riho Räim – Loogiline jätk oleks, et klubi viib noore juuniorideklassini ja kui ta jõuab koondisse,
siis hakkab temaga tegelema koondise treener. Hetkel klubi töökoormus ei vähene. Juunioride
koondis peaks olema rohkem rahastatud, klubid ei peaks kõige eest ise maksma.
Juhataja küsis, kas on kellelgi veel küsimusi või soovib midagi öelda?
Küsimusi ei olnud.
Juhataja andis sõna Võistluste korraldajate kogu liikmele, Riho Räimele.
4. KAASETTEKANNE
Riho Räim esitas ettekande Võistluste korraldajate kogu tegevusest.
Me ei ole eriti aktiivsed olnud kuna kolm põhi eestvedajat on võistluste korraldamisega ise
tihedalt seotud. Tõsisem istumine oli Kambjas. Positiivsem otsus oli see, et EMV korraldamise
õigus kinnitatud juba 2014. Aastani. Järgmise aasta EMV korraldamise õiguse sai SK Ratta
Agentuur. EMV võikski saada registreerida mitu aastat ette nagu UCI`s. Nii saaks korraldaja
paremini teha ettevalmistusi. Rahvaspordi üritusi on meil palju aga vaja oleks kõrgema
kategooria võistlusi. Varem oli meil probleem selles, et fotofinišit keegi ei kasutanud, siis nüüd
on asi vastupidi. See on kindlasti edasiminek. Loodan, et korraldajad ei hiili mööda kohustustest
mis seotud kohtunikega, turvamisega, arstiabi tagamisega ja auhindade laua tagamisega. Kui see
kõik on olemas, siis tuleb kindlasti tasemel üritus. Loodame ka, et Juhatuase, Maanteeameti ja
politseiga koostöö jätkub. Lõpetuseks on heameel tõdeda, et Eestil on võimalus korraldada 2015
Euroopa MV maanteesõidus. Tänased 16-18 aastased poisid ongi need tegijad, kes 2015
tõusedvad poodiumile kui hakata tõsiselt nendega tegelema.
Juhataja küsis, kas on kellelgi küsimusi või soovib midagi öelda?
Küsimusi ei olnud.
Juhataja andis sõna Kohtunike kogu esimehele, Rein Solnaskile.
Kuna R. Solnask ei saanud koosolekul osaleda, siis palus ta oma tähelepanekuid edasi andma
Mihkel Nanitsa.
4. KAASETTEKANNE
Mihkel Nanits esitas ettekande Kohtunike kogu tegevusest.
2011. aastal olid EJL kohtunikud esindatud 71 kalendrivõistlusel kokku 101 võistluspäeval ja
kogumahuga 552 kohtunik-päeva. Arbiiteri tööga olid aasta jooksul tegevad kokku 70
kohtunikku, alates kategooriata abikohtunikest ja lõpetades UCI kategooriaga kohtunikega.
2011. a. soetas 55 kohtunikku EJL litsentsi, neist UCI kategooriat – 2, A – 12, B – 11, C – 21,
BMX C – 7 ja 2 abikohtunikku.
EJL võistluskalendris oli hooajal 75 võistlust, seega jäi EJL litsentseeritud kohtunike poolt
fikseerimata 4 võistlust, milleks olid Teet Laaneotsa trekikooli mitmepäevasõitude osavõistlused
(need toimusid Helsingis ning olid teenindatud Soome kohtuniku poolt).
Kohtunike aktiivsuse tabelis oli punktisaajaid kohtunikke kokku 83, neist 70 said aktiivsuspunkte

kohtunikutegevuse eest võistlustel, 13 inimest vaid koolitusseminaril osalemise eest.
Hooaja aktiivseima kohtuniku tiitli pälvis pärast aastast vaheaega taas Mari Paal. Parima
noorkohtuniku kategoorias (C- ja B-kategooria kohtunike arvestuses) osutus edukaimaks jällegi
Mihkel Nanits. Resultatiivseimad kohtunikud võistluspäevade arvestuses olid samuti Mihkel
Nanits ja Rein Solnask.
Heameel on nentida, et erinevalt varasematest aastatest laekus kõikide EJL võistluste
peakohtunikelt aruanded. Muidugi võime alati kritiseerida peakohtunike aruannete kvaliteeti,
kuid selles valdkonnas juhatusega tegeleme ja tulemus on paremuse suunas liikunud.
Rahul saame olla ka sellega, et 2011. a. kalendrivõistluste tulemused said õigeaegselt EJL
kodulehel kajastatud.
Kohtunike kogu juhatus koostöös EJL sekretariaadiga korraldas Kubijal, Võrumaal, aruandevalimiskoosoleku, millel kohtunike üldkoosolek valis uue juhatuse koosseisu. Eelmise
koosseisuga võrreldes muutus see ühe liikme osas, kus R. Rannametsa asemele valiti
noorkohtunik M. Nanits. Kohtunike kogu igapäevase tööga tegelesid aruande perioodi vältel
seega juhatusse kuuluvad Mari Paal, Eneken Vesmes, Mihkel Nanits, Tõnis Veltbach ning Rein
Solnask. Märkimisväärse panuse otsustamist nõudvate probleemide lahendamisel andsid EJL
juhatuse liige M. Lepajõe, samuti kohtunikud R. Rannamets, A. Väravas, K. Veltbach, R.
Ronimois ja T. Reedi. Kubijal korraldatud kahepäevalisel koolitusseminaril osalesid 34
kohtunikku või selle kandidaati, lisaks veel u. 20 treenerit/võistluse korraldajat.
2011.a. omandasid 7 kohtunikku C-kategooria taseme, 2 kohtunikku sooritasid tulemuslikult Bkategooria praktilise eksami, kellest ühele neist (A. Jõessarile) tähendas see ka vastava kat.
omistamist ja teisele (K. Malts`ile) osaeksami sooritamist. Lisaks neile veel sooritasid 11 inimest
BMX-kohtuniku C-kategooria (teoreetilise) eksami ja said vastava tunnistuse.
2011.a. detsembris korraldasid UCI ja EJL koostöös UEC-liikme M. Lepajõega rahvusvahelise
koosseisuga rahvuslike eliitkomissaride (National Elite Commissaire`s) koolituse koos järgnenud
tasemeeksamiga Tallinnas. Üks koolituse plussidest oli see, et kohtunikud said suhelda ka teiste
riikide kohtunikega.
EJL hooaja 2012 võistluskalender saab olema pingelisem kui kunagi varem, sest selles on 85
võistlust.
Kohtunike kogu eesmärgiks on jätkuvalt kaasa aidata võistluste läbiviimise taseme, korraldusliku
kvaliteedi ja paindlikkuse parandamisele, olla headeks abilisteks võistluste korraldajatele.
Juhataja küsis, kas on kellelgi küsimusi või soovib midagi öelda?
Küsimusi ei olnud.
Juhataja andis sõna downhilli esindajale, Triinu Lauritsale.
SÕNAVÕTUD:
Triin Lauris – Tegelen mäestlaskumisega. Tegemist on suhtelistlt uue alaga Eestis, millega on
tegeletud umbes kümme aastat. Eelmine hooaeg oli murranguline kuna saime käia, tänu ka EJL
juhatuse toetusele, rahvusvahelistel ja UCI kategooria võistlustel. Katsed läbisime edukalt.
Juunioride ja eliit klassi võistlustel oleme saavutanud neljanda ja seitsmenda koha. T. Lauritsa
tulemus Eliit Naised UCI tabelis jalgratta downhillis 2011 65-s. Tänavu, seoses sellega, et meil
on tekkinud sportlasi juurde, kes tegelevad sihipäraselt, oleme planeerinud korraldada ka laagri
juuli lõpus. Eesmärk on lisaks ala populariseerimisele, tutvustada seda ka teistele
jalgrattaklubidele, sõitjatele. Maastikurattasõitjatele tuleb kasuks õppida mäest laskumist.
Tänud EJL`ile, kes on plaane kuulda võtnud ja neid toetanud!
Juhataja tänas ettekande eest ja loodab, et järgmine aasta esineb ka BMX`i ala esindaja.
Juhataja küsis, kas on sõnasoovijaid?

U. Karlson soovis sõna.
EJLi laekus täna hommiklu kiri Indrek Kelgult, kus ta juhtis tähelepanu, et eelarve täitmise osas
ei ühti mõned avud. Klubi Tartu Maraton teadmisel on EJL poolt laekunud 2011.a Tallinn-Tartu
GP ja SEB Tartu GP toetuseks kokku 9586 eurot (st 4793 eurot võistluse kohta), mitte 10 737
eurot nagu EJL eelarve täitmises nähtub. Vahe on tingitud sellest, et eelarve täitmine kajastab ka
UCI´le tehtud makseid 1150 € ulatuses (3 arvet) + Klubi Tartu Maratoni toetus 9586 €, mis
kokku annavadki summa 10 737 €.
Juhataja tänas ettekandjaid ja tegi ettepaneku kuulata kohe ära ka audiitori järeldusotsus ning
andis sõna U. Karlsonile.
KUULATI:
U. Karlson luges ette EJL audiitori aruande arvamuse.
Arvamus
Minu arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõikis olulistes osades õiglaselt
Eesti Jalgratturite Liit finantsseisundit seisuga 31.12.2011 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.
ETTEPANEK:
M. Lepajõe – kes on selle poolt, et kinnitada 2011. aasta tegevus- ja raamatupidamise
aastaaruanne koos audiitori järeldusotsusega.
HÄÄLETATI:
Kinnitada EJL 2011.
järeldusotsusega.
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POOLT 32, vastu ega erapooletuid ei olnud.
OTSUSTATI:
Kinnitada EJL 2011.
järeldusotsusega.
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Päevakorrapunkt nr. 2
Liikmemaksude ja sisseastumismaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine
Juhataja andis sõna U. Karlsonile päevakorra kolmanda punkti osas.
KUULATI:
U. Karlson – Edastan Juhatuse ettepaneku, milleks on jätta EJLi sisseastumismaksuks (260 €) ja
aastamaksuks (100 €) samaks nagu oli 2011. aastal. Aastamaksu tasumistähtajaks määrata 1. mai
2012.
KÜSIMUS:
I. Kelk – Millised on sanktsioonid, kui liikmemaks ei ole tasutud õigeks ajaks?
VASTUS:
M. Lepajõe – tuleb rakendada viivis või äärmusliku meetmena väljaheitmine.
HÄÄLETATI:
Kinnitada sisseastumismaksuks 260 €, aastamaksuks 100 € ning selle tasumistähtajaks 1. mai

2012.
POOLT 32, vastu ega erapooletuid ei olnud.
OTSUSTATI:
Kinnitada 2012. aasta sisseastumismaksuks 260 €, aastamaksuks 100 € ja selle tasumistähtajaks
1. mai 2012.
SÕNAVÕTT:
M. Lepajõe informeerib, et EJL juhatus on arutanud järgmist teemat. Me kõik teame, et
harrastajaid on meil palju aga kuskilt statistikas see välja ei paista. Sellega seoses ei ole me
esimese grupi spordiala Eestis. On vaja arutada, kuidas me saaksime võimalikult palju inimesi
enda harrastajateks kirja panna. Üks tee on litsetside arvu suurendamine. Eeldame, et kõik
klubide liikmed ostaksid litsentsid. Juhatus on otsustanud, et EJL peasekretär kutsub kokku
töögrupi, kus arutada kuidas motiveerida klubisid ja inimesi selleks, et nad litsentse rohkem
võtaksid. Üks variant oleks litsentseerida ka kõikki rahvaspordi üritustelt osavõtjaid. Selleks
tuleb pakkuda mingi mõjuv põhjus n: saavad registreerida odavamalt, või saavad mõnest
rattapoest litsentsi alusel hinnaalandust. See tuleks juba sellel aastal sügisel sisse viia.
Päevakorrapunkt nr. 3
2011. a. tegevuskava ja eelarve kinnitamine
Juhataja andis sõna U. Karlsonile päevakorra kolmanda punkti osas.
KUULATI:
U. Karlson tutvustas 2012. aasta eelarveprojekti. Peale auditit Kultuuriministeerium töötas välja
uued rahastamise mudelid. Uute rahastamiste printsiipide alusel on oht, et riiklkku toetust
võidakse vähendada ligi 50 %. Oluliseks näitajaks on harrastajate arv spordiregistris. Vaadatakse
liidu juriidilisest isikust liikmete andmete tähtajalist esitamist Eesti Spordiregistrile. Liikmed, kes
ei täida spordiregistri nõudeid, tunnistavad sellega oma aktiivse tegevuse peatamist. Järelikult ei
ole mõistlik ka liidu liikmeskonnas pidada passivseid klubisid. Juhatus peaks kaaluma nende
liikmelisuse peatamist.
Eelarve 2012. Viimased kolm aastat on tulude pool olnud stabiilne. Põhiosa tuludest tuleb
riiklikest vahenditest, veidi vähem EOK ja Kultuurkapitalilt poolt.
Kulude proportsioonid on ka viimasel kolmel aastal olnud sarnane, suuri kõikumisi pole. Reserv
on kokku 74 750 €. Juhatuse soov, millest oleme kinni pidanud, on et 63 912 € oleks reserv, mida
hoitakse puutumatult tulevaste suuremate projektide tarbeks, samuti vajaduse korral saaks
kasutada seda stabiilsusfondina.
Sõna palus Jaan Toots
Juhataja andis sõna Jaan Tootsile
J. Toots – Kuna meil on ka siin palju uusi klubisid, siis annan teada kuidas see reserv tekkis
(63 912 €). 2006. aastal panid suuremad toetajad (SilberAuto, Rotermann Grupp, Swedbank)
kokku 110 000 € ja toetasid sellega alaliitu. Suutsime sellest 63 912 € säilitada. Hoiame seda
selleks kui väga suur masu tuleb, et eelarve püsiks koos. Ka sellel aastal oleme teinud taotlusi
Tallinna Sadamale, Raudteele. Kui kuskilt rahad tulevad, nii juhatus arvestab teie ettepanekutega
ja rahad lähevad aasta sees kõik käiku.
Jätkas U. Karlson – Põhikulud. Oluline summa läheb EMV ja rahvusvaheliste võistluste
korraldamisele, spordiprojektidele (noortespordi toetused klubidele), koondisetele,
tiitlivõistlustele, stipendiumid. Üldkulud on suured kuna siit maksame kõik püsikulud palgad,

autode rendid ja ruumide väljaostu ja nii edasi.
I. Kelk palus sõna ja tegi ettepaneku eelarve osas muuta ümber rahvusvaheliste võistluste
toetused. Klubi Tartu Maraton ei ole nõus EJL 2012 eelarves rahvusvaheliste võistluste
korralduskulude toetussummade jagunemise põhimõttel, et Tallinn-Tartu GP ja SEB Tartu GP
toetussummad on võrdsustatud Balti Tuuri toetussummadega lähtudes tõsiasjast, et võistlused on
täiesti erineva kategooriaga ja sellega seonduvalt on Balti Tuuri korraldaja kulud UCI ees ca 4
korda väiksemad. Antud temaatikast lähtuvalt tegi I,. Kelk EJL juhatusele ettepaneku toetada
Tallinn-Tartu GP ja SEB Tartu GP korraldust kokku 15 000 euro ulatuses ja Balti tuuri korraldust
5 000 euro ulatuses.
Vastas U. Karlson - Täna seoses muudatustega riiklikus rahastamises eraldatakse rahvusvaheliste
võistluste korraldamiseks toetust eraldi realt, mis ei ole seotud liitude tegevustoetusega. Toetust
eraldatakse vastavalt esitatud taotlusele, millele on lisatud ka eelarve. Täna on
Kultuuriministeeriumi otsus selline nagu kajastub EJL 2012. a. eelarves.
J. Toots – Balti tuuriga küsimusega käisime eraldi ministri juures, seletasime ära tagamaad mida
me tahame ellu kutsuda ja sinna me ka selle raha saime. Seda ei ole võimalik ümber arvutada.
Hetkel me taotleme 2015.a EM jaoks 120 000 €, mis on konkreetse sihtsuunitlusega. Läbi
rääkimised käivad veel ka Swedbangaga, on täitsa võimalik, et saame nad 2013. a.
suursponsoriks. Siis tuleb tööd teha ja vaadata millised võistlused me same selle projektiga
siduda.
KÜSIMUS:
I.Kelk – Mida peaks tegema Tartu Maraton, et EJL juhatus seisaks Tallinn-Tartu GP ja Tartu GP
eest sama jõuliselt nagu Balti Tuuri eest?
VASTUS:
J. Toots – Tule meie jutule. Sa ei ole kordagi öelnud, et sa nende võistlustega hakkama ei saa.
Kui sa näed, et 2013 läheb sul raskeks, siis arutame juhatuses ja hakkame vaatama mida teha
saab.
KÜSIMUS:
Teet Reedi – Kas eelarve juures muudatusettepanekud on mõeldavad? Toetuste küsimisel tasuks
tähelepanu pöörata tulevikus nendele võistlustele, mis arendaks jalgrattasporti. Toetada pigem
noorte tuuri või Saaremaa velotuuri.
VASTUS:
M. Lepajõe – Põhimõtteliselt on võimalik muuta, aga mitte neid summasid mis tulevad
Kultuuriministeeriumist. Saaremaa tuurile saame juurde võtta ainult meie eelarvest.
ETTEPANEK:
Teet Reedi – tõstaks 1200 € reservist Saaremaa Velotuurile.
ETTEPANEK:
J. Toots palus panna üldkoosolekule hääletamiseks ettepaneku eraldada täiendavalt reservist 1200
€ Saaremaa velotuuri toetuseks.
HÄÄLETATI:
Juhataja pani parandusettepaneku hääletamisele eraldada täiendavalt jooksva aasta reservist 1200
€ Saaremaa velotuuri toetuseks.
POOLT: 32, vastu ja erapooletuid ei olnud
OTSUSTATI:

Otsustati eraldada täiendavalt jooksva aasta reservist 1200 € Saaremaa velotuuri toetuseks.
Kohapeal algatatud küsimused
Juhataja luges ette Treenerite Nõukogu esimehe, Jüri Kalmuse poolt EJL laekunud ettepaneku
tunnustada järgmisi Eesti jalgrattaspordi propageerijaid ja edendajaid EJL aunimetusega
„Auliige“:
Erich Perner - Alustades nullist viis oma tööga Vändra jalgrattaspordi maailmakaartile ja tema
õpilased on jõudnud maailma jalgratturite tippseltskonda.
Georg Janson - Kõrges eas olev esimene Eesti trekirattur.
Inderk Kelk - Väga kõrgetasemeliselt korraldatud rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldaja
jalgrattaspordis, arvukate rahvusvaheliste jalgrattavõistluste peakorraldaja ning suurejooneliselt
korraldatuid jalgrattasõidu rahvaspordiürituste pikaajaline eestvedaja.
Allar Tõnissaar - Jalgrattasõidu edendaja ja propageerija, suurejooneliste rahvaspordi
massiürituste sarja peakorraldaja.
Riho Räim - Pikaajaline edukas Saaremaa Velotuuride korraldaja, kes ei piirdunud ainult
Saaremaaga vaid tõi tuuri ka mandrile propageerides ja arendades sellega jalgrattasporti Eestis.
HÄÄLETATI:
Kinnitada järgmisi Eesti jalgrattaspordi propageerijaid ja edendajaid EJL aunimetusega
„Auliige“: Erich Perner, Georg Janson, Inderk, Allar Tõnissaar, Riho Räim.
POOLT: 29, vastu ja erapooletuid ei olnud
OTSUSTATI:
Kinnitada järgmisi Eesti jalgrattaspordi propageerijaid ja edendajaid EJL aunimetusega
„Auliige“: Erich Perner, Georg Janson, Inderk, Allar Tõnissaar, Riho Räim.
J. Toots – Tänan kõiki liikmeid hea õhkkonna eest. Kui on probleeme, siis tulge ja rääkige
juhatusega. Suur aitäh hea võistluskalendri eest. Ilusat aastat.
Üldkoosoleku juhataja tänas usalduse eest ja luges koosoleku päevakorra ammendatuks.

________________________
Madis Lepajõe
Koosoleku juhataja

________________________
Annika Parv
Protokollija

