JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 5
Lihulas

25. 09.2013.a

Koosoleku kellaaeg: 18.00-20.30
Juhatas Enn Kerge
Protokollis Ülle Lass
Osa võtsid juhatuse liikmed : Enn Kerge, Lauri Lilleoks, Mati Kallemets, Janar Sõber.
Kutsutud Tiina Lobja.
Ei osalenud: Ailar Ladva (väliskomandeeringus), Peeter Kallas (töökohustused), Tiiu Aavik
(töökohustused).
Päevakord:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kohtumine Läänemaa Koolispordi Liidu presidendi Tiina Lobjaga. Arutelud
septembrikuu ülevaade – sisuline
3 kvartali järgne ülevaade – finants
2014. a kalenderplaani arutelu
Läänemaa Aasta parimate valimine, statuudid
Läänela atribuutika ja soetuste plaan, meenete tellimisest
Harrastusspordi toetuste taotlemise statuudi kinnitamine
Võrkpalliklubi Hani liikmeks vastuvõtmine
Muud küsimused

OTSUSTATI (ühehäälselt): kinnitada päevakord
1)Kohtumine Läänemaa Koolispordi Liidu presidendi Tiina Lobjaga. Arutelud
Arutelu.
Keegi ei räägi veel liitumisest. Arengukava töögrupis sai palju räägitud sellest teemast.
Teema sai arengukavasse sisse kui spordisüsteemi optimeerimine Läänemaal. Palju on
küsitud, et miks meil on nii palju organisatsioone? Kas oleks võimalik ühildada tegevusi.
Selle sama teemaaga oli nõus ka maavanem, kes maavalitsusest minu lahkumist kuuldes
avaldaski sama arvamust … et võikski olla koondatud ühte kokku meie väikese maakonna
spordikorraldus.
Tiina: Koolisport toimib, makstakse klubidele baasraha 30 eurot. Püütakse olla paindlikud.

Rõhk individuaalaladele. Diplomid, karikad olemas. Auditeeritud, revideeritud
raamatupidamine. Tiina on 1997. aastast president. Pole seni küsinud mingit kompensatsiooni
selle eest, soovitades võtta seda eeskujuks ka Läänelas.
Lihtne on lõhkuda. Kes selles võidavad? Analüüsida. Võib olla ju hea idee. Mida võidavad
lapsed? Spordialad – igas vanuses Läänemaa mv-ga.
Enn kahe kooli kehalise kasvatuse õpetajaa toob välja puuduse: KSL ei tegele koolitustega.
Ainesektsioon – väljasõidud, koolitused. Personali koolitus. Tunnustusüritus – KSL
tunnustusüritus ei olnud väärt (Janar).
Tunnustamine nõrk pool. Statuudi küsimus – kõik võivad esitada.
Ühised koolitused, ühised käimised … see oleks mõistlik.
KSL saab siis vähem toetust? Miks peaks? KSL ei tohi saada kahjustatud.
1.novembril kehalise kasvatuse õpetajad ja maakonna sporditöötajad Viljandimaal õppereisil.
Janar: KSL üldkogu= surnud klubid
8. nov kohtuvad KSL ja Läänela esindused Eesti Koolispordi Liidu juhtidega (Pettai ja Luik).
Arutatakse võimalusi.
Samas on Läänelal plaanis oma tegevusi laiendada. 2013 aastast on Läänela all tegevusi
tegemas ka kehalise kasvatuse ainesektsioon Leelo Paju juhtimisel.
Midagi ei peagi ju halvasti olema? Et ühinemisvõimalusi arutleda. Miks me ei võiks arutada
ka siin nn „haldusreformi“ küsimust. Kes ütleb, et midagi peaks saama kannatada kui
toimukski võimalik ühinemine? Kes oskab öelda, et pareneb. Asi tulebki läbi arutada, et
võimalikult halliks läinud pilved pea kohalt kaoks.
Kuna teema on päevakorras, siis võiks arutatada teema raames plussid ja miinused läbi ning
seejärel võiks toimuda võimalik otsustamine …. Otsus on siis nii nagu otsus tuleb.
Lepiti kokku, et peale EKSL-iga kohtumist esitab Läänela ametliku kutse läbirääkimiste
pidamiseks.
OTSUSTATI (ühehäälselt):
1.1. Võtta info teadmiseks.
1.2. SL Läänela esitab läbirääkimiste pidamiseks ametliku kutse peale 8. novembrit.
2)septembrikuu ülevaade – sisuline.
Meistrivõistlused petankis (tulistamine), jalka naised, jalgrattakross (M N 16), käimine, …
Firmaliiga alustas sügishooaega – rattakross, golf,
Laua nurgale natuke ilmus 20. Oktoobril toimuv Võimlemise reklaamüritus Haapsalus ja
Läänemaal. Veab Haapsalu Noorte Huvikeskus. Selle raames oktoobris ka võimlemiskoolitus
huvilistele.
Toimus MOBO koolitus
Osalesin KOP infopäeval.
Kokku on kirjutatud 5 kehalise ainesektsiooni taotlust LOVLi õpilasürituste rahast toetuse
saamiseks.
Osalesin Google Docs´i koolitusel.
Lõppes Marimetsa Kapp 2013.
Mõte idaneb Hele Leegiga koos ühisprojektiga „Läänemaa elustiili maraton“.

Igapäevased tegemised ja juba ka 2014 planeerimised, võrkpallikoosoleku planeerimine.
Mobiil 0 eurot
Sõidukulu Paralepa – firmaliiga rattasõit, MOBO Paralepas, juhatus Lihulas Marimetsa Kapp
Kullamaal.
OTSUSTATI (ühehäälselt):
2.1. Võtta info teadmiseks.
3)kolmanda kvartali järgne ülevaade – finants.
Ülle andis ülevaate rahalisest hetkeseisust. Võib vist kindel olla, et üllatusvõlgasid enam välja
ei tule. Rahaline seis hea. Juhatusel ja kõigil huvilistel on võimalus numbreid küsida
kohapeal. 23. Septembri seisuga on kontol raha 11 835 eurot. Pidamata on mitmeid
meistrivõistlusi, spordiaasta lõpetamine ja koolitusi.
OTSUSTATI (ühehäälselt):
3.1. Võtta info teadmiseks.

4)2014. a kalenderplaani arutelu.
Üritused 1. detsembriks? Meistrivõistluste taotlused? Võib juba küsima hakata. Eelmise aasta
vormile. Eelarvest saame rääkida detsembri lõpus kui otsustame ka parimaid.
OTSUSTATI (ühehäälselt):
4.1. Võtta info teadmiseks
4.2.
Ülle teavitab klubisid palvega esitada kalenderplaani üritused 1. detsembriks.
5) Läänemaa Aasta parimate valimine, statuudid
Eelmise aasta statuudid on sobivad. Kinnitada sarnaselt. Statuudid kõik laanesport.ee lehele
kättesaadavaks esilehelt.
Kuulutada konkursid välja vastavalt ajalisele vajadusele alljärgnevalt:
 Jõud aasta tegijad kuulutada välja selliselt, et 14. November oleks võimalik saata
Jõudile omapoolsed kandidaadid.
 Spordipreemiad kuulutada välja selliselt, et Läänela saaks KULKAle taotluse esitada
hiljemalt 20. Novembriks
 Kuldsponsor
 Sportlik pere
 Läänemaa aasta sportlased
OTSUSTATI (ühehäälselt):
5.1. Võtta info teadmiseks
5.2.
Kinnitada statuudid ja Üllel valmistada ette konkursid kuupäevadest lähtuvalt.

6) Läänela atribuutika ja soetuste plaan, meenete tellimisest
Tarvis uue aasta alguses ehk tellida uued taburetid/toolid tuppa. Varsti pole klienditoole. Need
on ainukesed vanad asjad kabinetis. Paar tervet tooli veel on.
Meenetest tellitud termotassid. Bronnitud kellad. Plaan liikumisharrastuse programmi raames
tellida veel pastakaid ja muud väiksemat nänni. Võiks olla logoga rattakellad? Vihmavarjud?
Kiled jne. Palju rahalisi võimalusi pole. Liikumisharrastuse ürituste auhinnad.
OTSUSTATI (ühehäälselt):
6.1. Võtta info teadmiseks.
6.2.
Tellida toolid ja meened vastavalt rahalistele võimalustele.

7) Harrastusspordi toetuste taotlemise statuudi kinnitamine
Kultuuriministeeriumi kinnitusel jagatakse harrastusspordi toetused maakondadesse alates
2014. aastast maakondlike spordiliitude kaudu. Jagamise tingimused ei muutu. Jagamine SL
juhatuse otsusega.
Jätta samaks ka taotluse ja aruandevormid.
Kuulutada välja samadel alustel. Vormid www.laanesport.ee lehele.
OTSUSTATI (ühehäälselt):
7.1. Võtta info teadmiseks
7.2. Kinnitada harrastusspordi toetuste jagamise kord ja vormid.
7.3.
Kõik vajalikud vormid panna veebilehele üles esimesel võimalusel.
8) Uute liikmete vastuvõtmine
SL Läänela liikmeks on soovinud astuda MTÜ Võrkpalliklubi Hani, registrikoodiga
80360637. Avaldus esitatud. Läänela liikmemaks aastast 2014.
OTSUSTATI (ühehäälselt)
8.2. Võtta uueks Läänela liikmeks Võrkpalliklubi Hani
8.3.
Teha vastav kanne spordiregistris
9) Muud küsimused
A. LOVLile esitatavate taotluste ülevaade
LOVLile esitamisel 2 taotlust – tali- ja suvemängud. Kogusummas 3300 eurot. Ettepanek
tehtud Nõvale talimängude korraldamise osas. Suvemängud võiks pakkuda Noarootsile (juuni
algus).
B. Läänemaa "Spordipealinn 2015" plaanid
2014. aastal planeeritud erinevaid ümarlaudu ja seminare, et paika panna spordipealinna kava
ja tegevused.
C. ESVL volinike kinnitamine
ESVL Volikogu poolt kinnitatud esindusnormile on meil õigus valida 2? volinik(ku). Tuli
ettepanek valida Lääne Maakonna Spordiliit Läänela volinikuks SL Läänela tegevjuht Ülle

Lass. Rohkem kandidaate ei peetud vajalikuks esitada.
OTSUSTATI (ühehäälselt)
9.1. Võtta info teadmiseks
9.2. Esitada Lääne Maakonna Spordiliit Läänela volinikuks ESVL esindajate kogusse.

........................................
Enn Kerge
Koosoleku juhataja

......................................
Ülle Lass
Koosoleku protokollija

