
Avaldus	

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni nõukogule                                     

Reg nr: 80087009 

Juhatusele Hr. Rauno Kaisile                                                                                    
08.03.2020, Tallinn, Eesti. 

Avaldame umbusaldust triali alakomisjoni esimehele Hr. Peeter Läätsele. Avalduse 
eesmärk on juhtida EMF-i juhatuse ja nõukogu liikmete tähelepanu komisjoni 
esimehe Peeter Läätse mittesobivusele temale antud kohustustes. Samuti juhime 
tähelepanu, et kuhjunud probleemidest on olnud teadlik ka EMF-i peasekretär        
Hr. Rauno Kais. 

Avalduse esitame alljärgnevatel põhjustel: 

1. Komisjonide põhimääruse eiramine. 

Esiteks, vastavalt komisjoni põhimäärusele punkt 7, tuleb koosoleku kokku 
kutsumiseks saata vastav teade kõigile komisjoni liikmetele vähemalt kolm päeva 
enne selle toimumist. Komisjoni esimees ei ole seda teinud. Juhime siin tähelepanu, 
et juhatusele esitatud 25.02.2020 protokoll ja hääletus ei ole õiguslik. Komisjoni 
esimees ei ole vastavat e-koosolekut kokku kutsunud. Peeter Lääts on teinud selle 
otsuse ainuisikuliselt. 

Teiseks, vastavalt komisjoni põhimäärusele punkt 7, tuleb eriarvamus kajastada 
eraldi koosoleku protokollis. Komisjoni esimees ei ole seda teinud. 

2.       On ainuisikuliselt komisjoni nimel võtnud vastu otsused . 

Selle kinnituseks on komisjoni esimehe poolt esitatud koosoleku protokoll 
25.02.2020, kus on küll märgitud komisjoni liikme Virge Ratasseppa vastuhääl, kuid 
puudub eriarvamuse kajastus. Samuti puudub esitatud protokollis komisjoni liikme 
Mart Kalve hääletuse vastus.  



25.02.2020 Hr.Rauno Kaisile ja komisjoni liikmetele adresseeritud kirjas on Mart 
Kalve avaldanud arvamust järgmiselt:  

Tere 

Arvan, et selle kuupäevade asja peaks lahendama riiklike föderatsioonide tasemel. 
Saan aru, et Läti föderatsioon on esialgse kuupäeva 5.-6. sept. juba kinnitanud ja  kui 
Viking trialile ei sobi, siis peaksid pöörduma oma föderatsiooni poole. Peeter arvan, 
et asja selguse mõttes oleks sinu poolt saata Läti komisjoni esimehele ametlik 
järelpärimine. Meie komisjoni sekkumine Läti siseasjadesse pole vist päris sobiv. 
Olles Tõnisega rääkinud pole Pantrid valmis võistlust korraldama 22.-23. august. 
Seega, kas meil on siis valida millegi vahel toimub/ei toimu? Kas on mõni teine klubi 
valmis korraldama ? 

Samal päeval toimunud telefonivestluses Peeter Läätsega  on Kalve kinnitanud, et 
seni kuni pole Läti föderatsioon meie poole pöördunud palvega kuupäevi muuta on 
vastus kuupäevade muutmise osas ei. Kirjalikku kinnitust temalt pole nõutud. 

Peeter Lääts on võtnud vastu otsuse ja kinnitanud protokolli 25.02.2020 komisjoni 
liikmetega läbi arutamata. Samuti muudeti koos kuupäevaga ära ka võistluse 
korraldaja. 

Uueks korraldajaks oli märgitud Motoklubi GasGas.  

Gas Gas soovist võistlust korraldada polnud komisjoni varem teavitatud. 25.02.2020 
on Mart Kalve esitanud küsimuse. Kas on mõni teine klubi valmis korraldama? Ja 
samuti 29.02.2020 Hr. Kaisile ja komisjonile saadetud selgitusi paluvale kirjale pole 
seni vastust antud. 

Veelkordseks kinnituseks selle kohta, et Peeter Lääts on komisjoni nimel teinud 
avaldusi ilma, et kõik komisjoni liikmed oleksid sellest teadlikud. Lisaks teostab 
otsuseid ainuisikuliselt. 

Selle kinnituseks on komisjoni esimehe Peeter Läätse e-kiri 21.02.2020 kell 9.11 
Tõnis Rossile, kus komisjoni esimees kinnitab järgmiselt: 

“ Saime siin lõpuks lukku baltikate kuupäevad. 22. ja 23. august. 

Komisjon on toimumise kuupäevadele oma õnnistuse andnud. Kuna sinu poolt 
pakutud kuupäevadel ei saa võistlust korraldada, siis pean üle küsima, kas Pantrid 
on valmis nendel kuupäevadel balti meistrivõistlusi korraldama? 

Siinkohal soovime märkida, et Ratassepa vastus „ei“ ja Kalve kiri, milles toimub veel 
arutelu ja protokoll kuupäevade muutmise kohta esitati alles 25.02.2020.  Saadetud 
kirjast võiks välja lugeda, et otsus oli teada juba 21.02.2020. 



4.EMF-i trial alakomisjoni liikmete, klubiesindajate ja triali kogukonna  maine 
kahjustamine. 

Esiteks, alakomisjoni esimees Peeter Lääts on korduvalt halvustanud oma kõnes ja 
kirjas alakomisjoni liikmete ja EMF liikmesklubide mainet. Leiame, et selline 
käitumine ei ole kohane alakomisjoni esimehele ja kahjustab EMF-i üldist mainet nii 
Eestis kui teiste riikide föderatsioonides. Pöörame siinjuures tähelepanu asjaolule, et 
alakomisjoni üks peamiseid funktsioone on vastavalt komisjonide põhimäärusele 
(punkt 12.1) hoida aladistsipliini mainet ja seda arendada.  

Selle tõenduseks esitame väljavõtted Peeter Läätse e-kirjadest teistele komisjoni 
liikmetele, liikmesklubide esindajatele ja teiste riikide alakomisjonidele: 

Peeter Läätse e-kiri 13.02.2020 Rauno Kaisile, MC Panter juhatuse liikme Tõnis 
Ross kohta: 

„Sellise eetikakoodeksiga mehel lasema tabelit pidada ja baltikaid 
korraldada?” 

Siinjuures soovime rõhutada, et sellega ei halvustata mitte üksnes MC Panter 
juhatuse liiget Tõnis Rossi isiklikult, vaid kogu BMA (Baltic Motosport Association) 
meistrivõistluste korraldusliku meeskonda. Lisaks, alakomisjoni esimees Peeter 
Lääts ei ole suutnud endale selgeks teha võistlusjuhendeid (määrustiku) ega aru 
saanud, kuidas toimub kohtunike korralduslik töö rajal, raja kõrval ja staabis.  

Peeter Läätse e-kiri 13.02.2020 Tõnis Rossile: 

” Mina olengi sinu jaoks EMF ja mul ei ole vaja kuhugi kituma minna.” 

Peeter Läätse e-kiri 29.02.2020 komisjoni liikmetele: 

” Senikaua, kuni BMA-ks nimetatavatel koosolekutel ei osale Eesti Ja Leedu 
Motoföderatsioonide volitatud esindajad, vaid suvalised isikud, võivad nad ükskõik 
mida seal kokku leppida, või ükskõik kuidas seda nimetada. 

Kes andis Tõnisele volitused Eesti Motoföderatsiooni esindada ja meie 
võistluskalendri kuupäevade üle otsustada? Selliseid volitusi tal minu teada ei olnud. 
Sellel päeval olid kuupäevad küsimärgiga ja Tõnis oli sellest teadlik. Eesti kalendri 
kinnitab Eesti Motoföderatsiooni Triali Komisjon,  Mitte Tõnis Ross, ega Virginius 
Šlepavicius.” 

Siinjuures soovime ära märkida, et jutuks olev BMA võistlus ja selle kuupäevad ei ole 
EMF-i triali komisjoni pädevuses. Lisaks sellele, ei ole EMF lõpetanud Tõnis Rossi 
volitusi BMA komisjoni liikmena, lisaks ei ole EMF-i triali komisjoni esimehel õigus 
halvustada või seada küsimärgi alla Leedu Motoföderatsiooni triali komisjoni esindaja 



pädevust. Leiame, et selline käitumine ja halvustamine, mis tahes juhtudel ei ole 
kohane EMF-i alakomisjoni esimehele ega ka liikmele. 

Peeter Läätse e-kiri 28.02.2020 Egils Agarskis`ele (Läti triali komisjoni esimees): 

”Hello, Dear colleague Egils! 

The Estonian Trial Commission has confirmed the Trial Calendar for the 2020 
season.  

I`m sorry about a mess that Tõnis caused. 

To avoid further misunderstandings, please contact directly the Trial commission of 
the Estonian Motor Federation for any questions concerning Estonian mototrial.” 

Siinjuures selgitame, et Tõnis Ross kui BMA meistrivõistluse korraldusklubi esindaja 
ei ole ühtegi segadust korraldanud. Segaduse korraldajaks on antud juhul triali 
komisjoni esimees, kes sisuliselt arutamata nii EMF-i triali komisjoni liikmetega kui 
teiste riikide triali komisjonidega, s.h. esitamata vastavat ettepanekut BMA 
komisjonile, otsustas omavoliliselt muuta BMA korraldatava võistluse kuupäevi ja 
korraldajat. Peale komisjoni liikme Mart Kalve korduvaid selgitusi saatis komisjoni 
esimees Peeter Lääts Läti triali komisjoni esimehele teate BMA võistluse toimumise 
kuupäeva ja uue korraldaja muudatuse kohta.  

Teiseks, komisjoni esimees Peeter Lääts ei ole suutnud selgeks teha, kuidas toimub 
koostöö teiste riikide komisjonidega, mistõttu leiame, et ta ei ole pädev talle antud 
kohustustes. EMF-i alakomisjoni pädevuses ei ole muuta BMA võistluste aegu. EMF-i 
alamkomisjoni esimees oleks pidanud tegema vastava ettepaneku BMA komisjonile 
kuupäevade muutmiseks, mitte asuma halvustama BMA võistluste korraldajat ja 
sellega mõjutama teiste riikide komisjonide tööd.   

Saadame väljavõte BMA presidendi Egils Agarskise kirjast Tõnis Rossile , kes tegi 
järelpärimise Niks Alksnise (Viking Trial klubi esindaja) kirjale, mis saadeti Peeter 
Läätsele. 

„ In the end, both dates will fit for Latvia, but we are interested in competing in 
Vasalemma and the organizer must be experienced and strictly respected all BMA 
trial rules and “COMPULSORY EE BMA STANDARDS FOR ORGANISERS OF 
Baltic TRIAL CHAMPIONSHIPS AND CUPS”. 

At this moment we have approved the calendar and any changes can only be made 
by the Estonian commission together with the approved organizer. We can accept 
new changes only after the vote in the Latvian trial commission meeting and after the 
new BMA trial commission e-meeting.” 



5. Komisjonitöö puudulik korraldamine ja kommunikatsiooni puudumine 
komisjoniliikmete vahel. 

Peale Mart Kalve korduvaid pöördumisi Peeter Läätse kui ka Rauno Kaisi poole 
palvega teha korda komisjoni ametlikuks suhtluseks ja komisjoni poole pöördumiseks 
mõeldud ja EMF-i kodulehel avalikustatud e-mail trial@msoprt.ee. ei tööta see 
tänaseni.  

Samuti on info mitte kätte saamisega pöördunud ka Virge Ratassepp. 

Komisjoni liikmed on korduvalt teavitanud, et komisjoni arutelud ei jõua kõigi 
liikmeteni. Näiteks komisjoni tööd puudutavad e-kirjad ei jõua komisjoni liikmeteni. 
Vaatamata korduvatele teadetele toimub endiselt komisjoni töö e-kirja teel.  

Komisjoni töö on sisuliselt peatunud ja komisjoni liikmed Mart Kalve ja Virge 
Ratassepp on kõrvale jäetud. 

Mart Kalve on esimesel komisjoni istungil temale pandud kohustustest lähtuvalt 
esitanud komisjoni liikmetele andmed ja hinnapakkumised nii kohtunike koolituse kui 
ka rajamärkide valmistamiseks. Samuti on Kalve korduvalt esitanud küsimusi ja 
proovinud alustada arutelusid hooajaks 2020 vajalike küsimuste lahendamiseks. 
Arutelusid pole kahjuks toimunud. 

Heidame ette alakomisjoni esimehe Peeter Läätsele komisjonide põhimääruse punkt  
12.3. Võistlustingimuste väljatöötamine ja kinnitamine asjatus venitamises. Komisjoni 
protokolli 24.01.2020 päevakorra punkt 2 kohaselt:		

Arutati reglemendi seisu. Moodustatud on kohtunike töörühm. Töörühma töö 
tulemuste eest vastutab Mart Kalve, tööd juhib peakohtunik Marja-Liisa Kanger Lohk. 
Töörühmaga on liitunud peakohtunik Kati Soonvald, kohtunik Sven Saar ja kohtunik 
Jaana Ojala. Töörühma ülesandeks on:   

1. Reglemendi ülevaatamine ja vajadusel korrastamine ning muudatuste 
sisseviimine.  

2. Kohtunike eksamiküsimustiku koostamine,  

3. EMF triali võistluste korraldamise eeskirjade ning nõuete koostamine. 
Ettevalmistatud nõuded on tihedalt seotud reglemendiga. Mart Kalve esitab 
reglemendi muudatuste ettepaneku, eksami küsimustiku ettepaneku ja vōistluste 
korraldamise eeskirja ettepaneku komisjonile hiljemalt veebruari lõpuks. 

Sama protokolliga moodustatud töörühm esitas uue võistlusreglemendi kinnitamiseks 
ja/või koos asjakohaste ettepanekutega tagasilükkamiseks alakomisjonile 
25.02.2020. Koos töörühma poolt ettevalmistatud reglemendiga esitati samuti 
reglemendiga tihedalt seotud võistluste korraldamise tingimused aastaks 2020. 

mailto:trial@msoprt.ee


Alakomisjoni esimees ei ole seda tänaseni pannud hääletusele ega esitanud 
kommenteerimiseks.  

Kõiki ülal mainitud puudusi arvesse võttes ja Eesti mototriali edasise arengu 
tagamiseks ja triali klubide koostöö taastamiseks palume EMF-i juhatusel ja nõukogul 
sekkuda ja leida lahendus, mis võimaldaks kahel suurimal Eestis Mototrialiga 
tegeleval ja noorte motosporti toetaval klubil osaleda ala arengut ja klubide koostööd 
soosivas komisjoni töös. Kuni kõiki osapooli rahuldava lahenduse leidmiseni on MTÜ 
Panter Motosport ja MTÜ Otepää Motoklubi otsustanud, kutsume EMF-i 
trialikomisjoni liikme kohalt tagasi MTÜ Otepää Motoklubi esindaja Mart Kalve ja 
MTÜ Panter Motosport esindaja Virge Ratasseppa. Mart ja Virge on oma klubidele 
olulised ja vajalikud inimesed.  

Teiepoolseid selgitusi lahendust ootama jäädes. 

MTÜ Panter Motosport juhatuse esimees Tõnis Ross digiallkiri 

Komisjoni liige Virge Ratassepp digiallkiri 

MTÜ Otepää Motokubi juhatuse esimees Argo Raid digiallkiri 

Komisjoni liige Mart Kalve digiallkiri
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