
 

    
  

 

            

 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL  nr. 1/2014 

 

Haapsalus                                                                                              28. 01.2014.a   

          

Koosoleku kellaaeg: 18.00-20.30 

 

Juhatas   Enn Kerge                                                                      

Protokollis   Ülle Lass         

Osa võtsid juhatuse liikmed: Enn Kerge, Lauri Lilleoks, Janar Sõber,  Ailar Ladva, Tiiu 

Aavik 

Puudusid: Mati Kallemets (teatamisega), Peeter Kallas (teatamisega, töökohustused) 

Kutsutud: Kersti Lõhmus, Lääne maakonna Spordinõukogu liige (päevakorra 

esimeseks punktiks) 

 

Päevakavas: 

1.Sporditoetuste taotluste kokkuvõte (saadan eelnevalt kodutöö) , toetuste kinnitamine.  

2.Noorte spordimeisterlikkuse gruppide avamisest Läänemaal. Saabunud taotluste 

läbivaatamine ja otsuse tegemine. 

3. 2014 eelarve kinnitamine 

4.Talimängud Lääne-Nigulas (kokkuvõte 23. toimunud koosolekust kohapeal, juhendist jm) 

5. ESVL volikogu liikme ja asendusliikme kinnitamine 

 

 *        *         * 

 

1. Sporditoetuste taotluste kokkuvõte, toetuste kinnitamine 

 

Arutelu.  

Kokkuvõte saabunud taotlustest oli juhatuse liikmetele ja kutsutud külalisele eelnevalt 

saadetud (kodutööks).  

Kultuuriministeeriumi sporditoetuse leping sel aastal esimest korda spordiliitude kaudu. 

Eelmisel aastal (2013) üleminekuperiood.  

Spordiliiduga sõlmiti leping (8/1835-13, 27.01.2014) kogusummas 33 049 eurot, millest 20 

000 eurot tohib kasutada organisatsiooni tööjõukuludeks ja majanduskuludeks ja 13 049 eurot 

tohib kasutada kohalike spordiorganisatsioonide tegevuse toetamiseks, maakonna 

meistrivõistluste ja teiste spordiürituste ja -võistluste korraldamiseks, spordialase 

teavitustegevuse toetamiseks ja tunnustusürituste korraldamiseks.  



 

Spordiliit Läänela vajadus maakonna meistri- ja karikavõistluste läbiviimiseks on 5999 eur, 

projektide omafinantseeringu täitmine (KÜSK; KOP) 1000 eur ja spordiaasta lõpetamine 

1000 eur. Kokku Läänela enda vajadus 7999 eur.  

 

OTSUSTATI: 

 

1.1. Spordiliit Läänela meistrivõistluste, spordiaasta lõpetamise ja projektide  

      omafinantseeringu katteks arvestada Kultuuriministeeriumi toetusest 7999 eur 

 

Klubide taotlused kokku summas 21 123 eurot. Toetust jagada summas 5 049 eurot. 

Ettepanekud toetuse jagamiseks: Eraldada endiselt toetust noortespordile (klubi, kes taotluse 

esitanud, saab toetust litsentsiga treeneri kohta 180 eurot). Nendel treeneritel, kelle litsents 

pole kehtiv ja kel taotlemisel, jäetakse reservi. Kes taotlenud pole, see toetust ei saa. Toetust 

taotlevatel treeneritel peab olema treeninggrupp/treeninggrupid. 

Arutati 3 treeneri pealt toetuse reservi jätmine.  

Kaja Ladva – KJL teatis, et taotleb 

Märt Järvik – lõpeb 25. 02. Kui 1. septembriks pikendatud, siis saab klubi selle toetuse 

Juhatuse liikmete teadmisel Zan Vjazemski treeninguid ise ei anna. Kui Triin Tarv teeb 1. 

septembriks treeneri litsentsi, võimalik vaadata taotlus ümber. Hetkel eraldada kahe treeneri 

alusel. 

 

Lähtuvalt ettepanekutest ja arutelust noortespordi toetuse andmisel,  

 

OTSUSTATI: kinnitada noortespordi toetused alljärgnevalt: 

 

1.2      SK Haapsalu (korvpall), 2 treenerit                                                               360 eur 

1.3      SK Haapsalu (laskmine), 3 treenerit                                                              540 eur 

1.4      Lõuna-Läänemaa Raskejõustikuklubi Leola, 1 treener                               180 eur 

1.5      Haapsalu Kergejõustikuklubi, 2 treenerit (sh Kaja Ladva reservi)            360 eur 

1.6      Läänemaa Kabeklubi, 1 treener                                                                     180 eur 

1.7      Läänemaa Orienteerumisklubi Okas, 2 treenerit (sh Märt Järvik reservi)360 eur 

1.8      Vehklemisklubi En Garde, 3 treenerit (sellest Hardo Lehis reservi)           540 eur 

1.9       Suusaklaubi Sula (1 treener gruppidega)                                                      180 eur 

1.10 Haapsalu Tenniseklubi, 3 treenerit                                                                540 eur  

1.11 Läänemaa Jalgpalliklubi, 2 treenerit                                                             360 eur 

1.12 Reservi arvestatud summad 3 treeneri pealt tähtajaks 1. september 2014 

1.13 Reservi arvestatud summade (3 x 180 eur = 540 eur) mittekasutamisel 1. 

septembriks arvestada summad Läänela korraldatavate ürituste katteks 

(spordiaasta lõpetamine, meistrivõistlused).   

 

Kuna toetussummad on väikesed, siis otsustati, et vahendeid ja võistkondade esindussõite ei 

toetata. Kahju. Pole lihtsalt midagi jagada.  

Osa taotlusi, mis sobiks ka Liikumisharrastuse programmi, tõsteti ümber. Rahastus 

liikumisharrastuse programmis vaadatakse uuesti üle. Suusapäeva mittetoimumine 

ilmastikuoludest sõltuvalt võib lükkuda aasta lõppu.  



 

OTSUSTATI 

 

1.14 Toetuseid vahenditele ja vormidele ei eraldata 

 

1.15 Liikumisharrastuse programmist rahastada järgmised üritused: 

      1.15.1   Kullamaa Spordiklubi (spordivõistluste läbiviimine), osaliselt        50 eur 

      1.15.2   Läänemaa Kergejõustikuklubi (10 km maanteejooks),                   100 eur 

      1.15.3   Ridala XIX jüriööjooks-matk,                                                            150 eur 

      1.15.4   Jalgrattaklubi Paralepa, Valge Daami rahvajooks,                          150 eur 

      1.15.5   Marimetsa Kapp 2014,                                                                        200 eur 

      1.15.6    Orienteerumisklubi Okas, orienteerumiskolmapäevakud,             200 eur 

      1.15.7    Põldotsa Rahvaspordiklubi, Triatlon Põldotsa Raudmees,            150 eur        

      1.15.8    Spordiklubi Haapsalu, Haapsalu Suusapäev 2014                          150 eur 

      1.15.9    Spordiklubi Haapsalu, Saalid Valgeks                                             150 eur                 

1.16     Liikumisharrastuse toetused kantakse klubidele üle peale toimunud üritust.  

1.17     Liikumisharrastuse programmist rahastatakse suurprojekti „Läänemaa Elustiili 

Maraton“, mis toimub 24. augustil Haapsalus ja selle ümbruses. Üritusele soovib 

Läänela panna vähemalt 10 liikumisega seotud spordiala punkti. Projekti summaks 

arvestada 1000 eur. 

1.17     Läänela korraldatavate koolituste katteks ja ootamatute ürituste korralduse  

arvestada eelarvest 1200 eur 

1.18     Liikumisüritustele mõeldud meeneid ja atribuutikat tellida summas 1500 eur     

1.19     Läänela korraldatavate ürituste eelarvetes võib esineda mõningaid liikumisi.      

 

Üritustele sporditoetuste eelarvest järgi 1450 eurot.                  

Üritused on erineva kaaluga. Raske otsus. Liikumisharrastuse programmi sobivad üritused 

tõsteti ümber. (p 1.15) 

 

OTSUSTATI eraldada sporditoetust järgmiste ürituste korraldamiseks: 

 

1.20   Spordiklubi Haapsalu, Muda Cup korvpalliturniiri toetamine                    100 eur 

1.21   Läänemaa Koolispordi Liit, Algklasside Olümpia ja Volbriöö teatejooks   100 eur  

1.22   Läänemaa Invaspordiklubi, sporditoetus                                                        150 eur 

1.23   Spordiklubi Haapsalu (laskm), Randma KV, Muna ja kana,  

          Muda karikas                                                                                                       150 eur 

1.24   Kullamaa spordiklubi, Kullamaa valla spordivõistlused                                 150 eur 

1.25   Haapsalu Kergejõustikuklubi, hüppevõistlus, lastejooks, sõpruskohtumine,  

           järelkasvu võistlused                                                                                          150 eur 

1.26    Hani Võrkpalliklubi, SUVEHANI võrkpalliturniiri korraldamine              150 eur 

1.27    Lihula valla spordiklubi, algklasside spordipäev                                            100 eur 

1.28    Ridala spordiklubi, Ridala karikas võrkpallis                                                 100 eur 

1.29    Vehklemisklubi En Garde, turniiride korraldamise toetus                            150 eur 

1.30    Haapsalu tenniseklubi, turniiride korraldamise toetus                                  150 eur 

1.31   Läänela peasekretäril sõlmida kõikide toetust saanud klubidega lepingud 

 



2. Noorte spordimeisterlikkuse gruppide avamisest Läänemaal. Saabunud taotluste 

läbivaatamine ja otsuse tegemine. 

 

Arutelu. 

 

Eelnevalt välja kuulutatud „konkurss“.  

 

Tingimused spordimeisterlikkuse treeninggruppide moodustamiseks olid: 

1.  Treener, kes omab või taotleb avalduse esitamise hetkel vanemtreeneri ehk 6 kutse taset 

(varasem IV) http://www.eok.ee/node/6532; 

 2.   Treeninggrupi suurus on vähemalt  10 õpilast ja treeningute mahuks on vähemalt 12 tundi 

nädalas (0,5 kohta). 

 3.   Treeninggrupid on komplekteeritud põhikooli või gümnaasiumi alusel sportlikele 

saavutustele orienteeritud õpilastest (ehk alates 6 klassist  ja õpilased on  osalenud Eesti 

meistrivõistlustel (B klassis)  ning on saavutanud seal tulemusi). 

 

EOK pakub ühele treeninggrupile täiskoormusega (24 tundi nädalas) toetust 640 eurot kuus, 

mida saab kasutada treeneri töö tasustamiseks ning treeningtöö läbiviimiseks tingimusel, et  

kohalik omavalitsus, kus treeninggrupp on moodustatud, panustab sama suure osa ehk 640 

eurot kuus. 

 

Seoses sellega soovime omavalitsustelt teada, kas nende klubi treener  vastab nendele 

tingimustele ja kas klubi/spordikool sooviks ja oleks valmis moodustama 

spordimeisterlikkuse treeninggrupid  alates 1. veebruarist 2014.a. 

 

Palume hiljemalt 24. jaanuariks 2014. a saata Läänemaa Spordiliitu oma klubi 

treeninggruppide suurused, kinnitused treeningtundide arvu kohta, saavutused viimasel kahel 

aastal õpilaste osalemisest Eesti meistrivõistlustel ning kohaliku omavalitsuse  valmisolekut 

(KOV kinnituskiri) toetada klubi sama suures summas ( valla/linna toetuse suurus teie 

spordiklubile).  

 

Läänemaal saame  moodustada 2 täiskoormusega ja 2 osalise koormusega või  3 

täiskoormusega treeninggruppi.  

 

Spordiliidu juhatus vaatab läbi kõik saadetud avaldused, analüüsib ning konsulteerib 

omavalitsusega ja hiljemalt  31. jaanuaril teeme lõpliku otsuse/ettepaneku  noorte 

spordimeisterlikkuse treeninggruppide  moodustamiseks (vaatame loomulikult spordiala, ala 

kandepinda ja jätkusuutlikust maakonnas). 

 

Analoogsed treeninggrupid on  pilootprojektiga moodustatud juba 2 aastat tagasi Tartumaal, 

Jõgeva- ja Viljandimaal. 2012.a Põlvamaal, 2013.a Pärnumaal ning alates 2014 a. algusest 

moodustatakse Läänemaal, Järvamaal ja Hiiumaal. 

 

Selgituseks veel, et see on maakondadele mõeldud EOK sponsorite raha, et maakonnad 

leiavad noortega treenivad treenerid ja maksavad neile lisatasu (50%EOK ja 50% KOV), kui 

need treenerid kaasavad laiemalt andekamad lapsed enda rühmadesse. 



See projekt on üles ehitatud teatud vanusele noortele, mitte lihtsalt treeneritele lisaraha 

maksmisele. St, et tipptreenerite palga ja muude asjadega ei tegele EOK vaid alaliit. 

 

Avalduse toetuse saamiseks esitas 9 treenerit. Kõik väärilised.  

Peasekretär Ülle Lass tutvustas kõiki avalduse esitanuid. 8 on Läänemaa Spordikooli 

treenerid, 1 Lihula vallast.  

Omavalitsuste toetuskirjad olid olemas, Kutset pikendavate treenerite tõendid alaliitude poolt 

olemas.  

 

Saadi ülevaade taotlejatest. Informatsioon võeti teadmiseks. Arutleti hindamise üle.  

Otsustati lükata otsuse tegemine 4. veebruariks.  

 

OTSUSTATI: 

2.1    Võtta info teadmiseks ja veelkord juhatuse liikmetele kodus läbitöötamiseks. 

2.2    Teha otsus 4. veebruaril 2014 

 

 

3. 2014 eelarve kinnitamine 

 

Peasekretär tutvustas Läänela eelarvet 2014. Andis selgitusi. See on teine lugemine. Eelarve 

kiideti heaks. 

 

OTSUSTATI: 

3.1    Kinnitada Spordiliit Läänela 2014. a eelarve.  

 

 

4. Läänemaa XX Talimängude korraldamisest 

 

23. jaanuaril toimus ümarlaud Taeblas.  

Peasekretär tutvustas Läänemaa Talimängude juhendit ja läbiviimist. Juubeli (XX) 

Talimängud toimuvad Lääne Nigula vallas (Taebla, Palivere) Talimängude alade läbiviimise 

eest vastutab Mati Ristmägi. Alasid 7.  

Ilmastikuoludest sõltuvalt tegeleda juhendiga. Teavitatakse operatiivselt osalejaid. 

 

OTSUISTATI: 

4.1   Võtta saadud informatsioon teadmiseks. 

 

 

5. ESVL volikogu liikme ja asendusliikme kinnitamine.  

     

Arutelu. 

Vastavalt ESVL Volinike üldkoosoleku 29. novembri protokollile, on vaja esitada  

Volikogu esindaja (ja asendaja).  

 

OTSUSTATI: 

5.1.Kinnitada Eesti Spordiveteranide Liidu Volikogu esindajaks/liikmeks peasekretär 



Ülle Lass. 

5.2.Kinnitada ESVL Volikogu asendusliikmeks spordiliidu juhatuse liikme Peeter 

Kallas.   

 

 

5. Muud päevakorda tõusnud teemad/ peasekretäri info 

 

 Delfile liikumisharrastuse lugu. Ühendust võttis Otto Oliver Olgo – EPL/Delfi 

Sporditoimetuse tervisespordi/liikumise rubriigi peatoimetaja. Palus iseloomustada 

meie liikumisaastat. Oodatakse nö siseinfot üritustest. 

 KÜSK arenguhüppe vooru on esitatud projekt. Kokku esitati taotlusvooru 199 

taotlust, millest sisulisse hindamisse saadeti edasi 150 projekti (nendest 50 

piirkondlikku), ka meie projekt nende seas. Kuna taotlusi oli erakordselt palju, siis 

loodetakse, et lõppotsus teatatakse 17. märtsil.  

Lühike iseloomustus (täpsustatud info projekti rahastusel):  Lääne Maakonna 

Spordiliit Läänela (edaspidi Läänela) on Lääne maakonna spordi arengukava tegevuste 

koordineerija ja oma missiooniks on seatud läbi arengukavaliste tegevuste maakonna 

spordivaldkonna arendamine.  

Projekti üldeesmärk: Läänela on juhtiv, kaasav ja hea mainega spordiorganisatsioon 

Läänemaal. Läbi loodud ühtekuuluvustunde on võimalik ühiselt kiiremini areneda. 

Liikmesklubid, juhatus, partnerid on koolitatud. Koostöö meediaga  sujub positiivselt. 

Projektiga kaasatakse omavalitsused, arenduskeskus, koolid, spordiklubid, ettevõtted 

ning spordivaldkonna arengutest huvituvad isikud. Projekti raames toimub 5 

koolitust/ümarlauda, projekti tegevussuutlikkuse saavutamiseks võetakse tööle 

projektijuht. Projekti lõppedes oleme arusaamisel, milline peaks olema 

arenguvajadustest lähtuv Lääne maakonna spordistruktuur. 

 Paraolümpiakomitee uurib sportimisvõimalusi maakonnas. Helistas Margus 

Hernitsja soovib saada meie maakonna ülevaadet puuetega inimeste 

sportimisvõimalustest. Plaanitakse programmi, mille kaudu rahaliselt toetada 

treenereid, kes tegelevad puuetega inimestega.  

 Liikumiskalender http://liigume.ee/. Kalendri vastutajale edastatud Läänemaa 

spordikalender. Muudatused viiakse sisse jooksvalt.  

 

 

OTSUSTATI: 

6.1   Võtta info teadmiseks.  

 

 

 

........................................                                                ...................................... 
Enn Kerge                                                      Ülle Lass 

Koosoleku juhataja                  Koosoleku protokollija 

 

 

http://liigume.ee/

