JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 2/2015
Haapsalus

17. 02.2015.a

Koosoleku kellaaeg: 18.00 – 19.30
Juhatas Ailar Ladva
Protokollis Ülle Lass
Osa võtsid juhatuse liikmed: Tiiu Aavik, Ailar Ladva, Tiit Koel, Urmas Koppe, Marek
Pragi,
Puudusid: Kadi Paaliste, Janar Sõber
Päevakavas:
1. Spordiportaali uus ülesehitus
2. Läänela eelarve tutvustus ja kinnitamine
3. Sporditoetuste arutelu, otsuse kinnitamine
4. Harrastusspordi toetuse taotlemise, menetlemise ja eraldamise kord. Arutelu
5. Muud küsimused
*

*

*

1. Spordiportaali uus ülesehitus.
Arutelu. Ootamatult kerkis esile probleem pildigaleriide üleslaadimisega, mis viis
lõppkokkuvõttes suurema probleemini. Keskkond on vana ja vajab uut hingamist. Ülle
Leiab vahendid ja otsib kiiresti uue tegija.
Uus spordiportaal – Lääne maakonna spordiinfo – võiks valmis olla märtsi lõpuks.

OTSUSTATI:
1.1.
Võtta info teadmiseks. Ülle Lassil eelarvest leida võimalused spordiportaali uue
keskkonna tegemiseks (vajadusel taotleda lisavahendeid)

2. Läänela eelarve tutvustus ja kinnitamine
Ülle Lass tutvustas võimalikku eelarve projekti hetkel teadaolevate finantside kasutamise
osas. Võimalusel kasutatakse ära ja tuuakse lisaraha veel hetkel eelarvesse mitteplaneeritud
programmidest (Leader – kui avaneb).
Eelarve tulud hetkeseisuga on 67269 eurot. Toetust saadakse Kultuuriministeeriumist ja
Eestimaa Spordiliidust Jõud. EOK toetab noorte spordimeisterlikkuse gruppide treenereid
väiksemate summadega. Omavalitsuste Liit toetab maakonna mängude toimumist. Pidevad
taotlused KULKAsse ja Hasartmängumaksu Nõukogusse. Firmaspordi toimumise tasuvad
osalejad ise. Võimalusel kasutatakse ära KOP kevad ja sügisvoorud, Leaderi programmi
avamisel planeeritakse ka sinna projekt esitada.
OTSUSTATI:
2.1. Kinnitada Spordiliit Läänela eelarve põhiprintsiibid
3. Sporditoetustele saabunud taotluste arutelu, kinnitamine
Läänela juhatus otsustas 13. jaanuari 2015. a otsusega nr 2.1., et 2015. aastal antakse rahaliste
vahendite vähesusel klubidele toetust vaid noortespordi arendamiseks (litsentsiga treeneri
kohta 160 eur.) Taotlused 1. veebruariks. Kulud suurenevad igal aastal, kuid toetus
maakonnale jääb aina väiksemaks. Sporditoetuse summa Kultuuriministeeriumi poolt 2015.
Aastaks kokku oli 13 012 eurot – sellega tuleb toimetada terve kalendriaasta sees maakonna
meistrivõistlused ja muud sporditoetused. Kõik jagatavad toetused sisestatakse spordiliidu
poolt selleks loodud riiklikusse toetuste registrisse.
Juhatuse liikmetele oli saadetud eelnev kodutöö tabelina, kus taotlemiste kohta kõik vajalik
informatsioon olemas.
Otsustati, et klubi ei saa toetust abitreenerite pealt kui omal grupid puuduvad. Mingi piir peab
ju olema. Eelmise aastaga võrreldes oli vähendatud ka summasid.
Vehklemisklubi poolt oli spordiliidule ette heidetud, et toetuse jagamise alused pole õiged.
Taotlejatele oli selgitatud, et spordiliit ei pea üldse sellisel alusel toetusi jagama, see on vaid
võimalus toetust saada. Juhatus on seisukohal, et poole menetlemise pealt reegleid ei
muudeta. Reglement vaadatakse üle suveks.
Saabus 11 klubi taotlused: Haapsalu Tenniseklubi (3 treenerit), Suusaklubi Sula (1 treener),
SK Haapsalu korvpall (1 treener), SK Haapsalu laskmine (3 treenerit sh 1 abitreener),
Haapsalu Kergejõustikuklubi (2 treenerit), Läänemaa Kabeklubi (1 treener), Vehklemisklubi
En Garde (4 treenerit, sh 1 abitreener), Läänemaa Jalgpalliklubi (2 treenerit, nendest 1 kutse
taotlemisel), Lõuna-Läänemaa raskejõustikuklubi leola (1 treener), Haapsalu
Lauatenniseklubi ( 3 treenerit), Haapsalu Korvpallikool (1 treener).
Dokumentide saabumisel kontrollitud koheselt kõige vajaliku olemasolu. Vajadusel küsitud
juurde. Triin Vellemäe (jalgpallitreener) esmalt reservi. Peab olema litsents hiljemalt 1.
Septembriks 2015. Haapsalu Korvpallikool loobus toetuse taotlemisest kuna ei jõudnud oma

vajalikke dokumente valmis.
OTSUSTATI:
3.1. Anda alljärgnevatele klubidele tegevustoetus noortega tegelemiseks:
3.1.1. Haapsalu Tenniseklubi
480 eur
3.1.2. Suusaklubi Sula
160 eur
3.1.3. SK Haapsalu (korv)
160 eur
3.1.4. SK Haapsalu (laskmine)
320 eur
3.1.5. Haapsalu Kergejõustikuklubi
320 eur
3.1.6. Läänemaa Kabeklubi
160 eur
3.1.7. Vehklemisklubi En Garde
480 eur
3.1.8. Läänemaa Jalgpalliklubi
320 eur (160 eur reservi Triin
Vellemäe)
3.1.9. Lõuna-Läänemaa raskejõustikuklubi Leola 160 eur
3.1.10. Haapsalu Lauatenniseklubi
480 eur
3.2.
3.3.
3.4.

Tegevustoetus noortespordi arendamiseks klubidele kokku on 3040 eurot
Toetuse saaja klubi peab olema esitanud Eesti Spordiregistrile aruande.
Toetuslepinguid sõlmitakse peale 1. märtsi. 2015.

4. Harrastusspordi toetuse taotlemise, menetlemise ja eraldamise kord. Arutelu
Toetuste taotlemise protsessis tekkis mitmeid küsimusi, et kuidas edasi. Oli klubidelt
ettepanekuid. Kas on üldse mõtet toetus jagada, kui pole varsti midagi jagada.
Kõik saabunud ettepanekud võetakse arutelule järgmisel juhatuse koosolekul märtsis. Omad
ettepanekud „Korra“ muutmiseks teeb ka iga juhatuse liige. Jõuti arusaamisele, et „Kord“ on
vaja üle vaadata.
OTSUSTATI:
4.1. Võtta info ja ettepanekud teadmiseks. Korraldada „Korra“ ülevaatamine järgmisel
juhatuse koosolekul.
5. Muud küsimused
Läänela infotund – 26. märtsil
Läänela juhatus 12. märts (päevakorras liikumisprojektide toetamine, toetuste reglemendi
arutelu, üldkogu kokkukutsumisest, jm)
Läänemaa Talimängude ettevalmistus sujub. Ülle annab ülevaate. Kokku 12 arvestuslikku ala.
Suusaalad tõenäoliselt asendatakse jooksudega. Kõik muud alad toimuvad.
Kuressaare meeskonna kokkupanek käib. Alade osas läbirääkimised. Enam-vähem osalejad
võiks olla teada 12. märtsiks.
Eestimaa Suvemängude juhend lubati 15. märtsiks.

OTSUSTATI:
5.1. Võtta info teadmiseks

Ailar Ladva
Koosoleku juhataja

Ülle Lass
Koosoleku protokollija

