
 

      

            

LÄÄNE MAAKONNA SPORDILIIT 
 

 

 

 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL  nr. 5 

 

 

Haapsalu                                                                                                          26.05. 2011.a   

          

 

Planeeritud aeg  18.00-20.00  Tegelik aeg 18.00 - 21.10  

 

 

Juhatas   Enn Kerge        Protokollis   Peeter Kallas     

    

 

Osa võtsid juhatuse liikmed : Mati Kallemets (saabus 18.30), Enn Kerge, Erkki Lass,  

Heikki Sool, Peeter Kallas 

Kutsutud: Tarmo Puskar 

Puudusid: Janar Sõber, Lauri Lilleoks 

 

 

Päevakord: 

 

1. Revisjonikomisjoni akt Tarmo Puskar 

2. Läänela Eelarve 2011.a. 

3. Suvemängud Läänemaal ja Rakveres  

4. Üldkogu ettevalmistamine ja toimumise kinnitamine. 

5. Muud küsimused 

 

  

 

OTSUSTATI: (ühehäälselt) kinnitada päevakord 

 

Päevakorra punkt nr  1 

 

Revisjoni komisjoni esimees Tarmo Puskar andis ülevaate revisjonikomisjoni 

tööst 2010.a. majandusaasta revideerimisest.  

Tarmo Puskar ütles,et ei tea kes on komisjoni esimees ja kes teeb üldkogul 

ettekande. 



KÜSIMUS: Kuidas Tarmo Puskar hindab olukorda kus spordiliit Läänela 

raamatupidaja ja revisjonikomisjoni esimees on äripartnerid. 

VASTUS: Tarmo Puskar leidis,et see on normaalne ja pigem hea ,et võimalikke 

puudusi operatiivselt kõrvaldada. 

Sõna võtsid:Peeter Kallas,Erkki Lass, Mati Kallemets, Enn Kerge, Heikki Sool 

OTSUSTATI: (ühehäälselt) võtta revisjonikomisjoni aruanne teadmiseks ja 

suunata üldkogule. 

 

Päevakorra punkt nr  2 

 

Spordiliit Läänela peasekretär Madis Sarik andis ülevaate eelarve kujunemisest. 

Eelarve on koostatud reaalseid tulusid arvestades ja kontonumbrid viia 

vastavusse eelarve ridadega,et oleks eelarve tulude/kulude pool ülevaatlik. 

Peasekretär valmistab ette eelarve lõppvariandi ja saadab juhatuse liikmetele 

03.06.2011.a. 

Eelarve käsitlemise käigus selgus,et endine peasekretär ei ole sõlminud Tallinna 

Trükikojaga lepingut ja hetkel on spordiliidul suur võlg firma ees. 

Heikki Soolale tehti ülesandeks vastutada raamatute realisatsiooni eest,selgitada 

välja raamatute jääkväärtus ja kogus.Realisatsiooni võimatuse korral tasuda 

Läänela spordiliidule tekkinud puudujääk. 

Peasekretär Madis Sarik võtab ühendust trükikojaga,et vältida Inkassofirmasse 

sattumist ja leppida kokku maksegraafikute osas. 

 

Päevakorra punkt nr  3 

 

Peasekretär Madis Sarik andis ülevaate Läänemaa suvemängude toimumisest ja 

vabariiklikest suvemängudest Rakveres. 

Maaspordimängude toimumisest Rakveres  teavitab Heikki Sool valdu ja valla 

spordijuhte ,et selgitada välja kes soovivad osaleda vabariiklikel spordi-

mängudel Rakveres. 

 

Päevakorra punkt nr  4 
 

Otsustati ,et üldkogu toimub 15.06.2011 algusega kell 18.00 Haapsalu 

Spordihoones  

Pesekretär Madis Sarikul saata  juhatuse liikmetele 2010.a. vastu võetud põhikiri 

koostada üldkogu päevakord ja need likmesklubidele laiali saata. 

 

 

 



Päevakorra punkt nr  5 

 

Muude küsimuste all käsitleti Heikki Soola puhkusetasu kompenseerimist ja 

spordiliidu vastuskirja koostamist töövaidluskomisjonile. 

 

Sõna võtsid: Mati Kallemets, Enn Kerge, Erkki Lass, Peeter Kallas, Heikki Sool 

 

OTSUSTATI: ( ühehäälselt) Heikki Soolaga  tehti kompromisskokkulepe,et 

kompenseerida 50% ulatuses puhkusetasu millega mõlemad osapooled olid 

nõus.Ühtlasi ei esitata spordiliidu poolt nõuet Heikki Soolale spordiliidule 

ostetud mittevajalike varade (prillid GPS seade, mobiiltelefon).Spordiliidu 

president Enn Kerge ja Heikki Sool teavitavad töövaidluskomisjoni poolte 

kokkuleppe otsusest 

 

Sellega oli päevakord ammendunud ja järgmine juhatuse koosolek toimub 

esimesel vajadusel..  
 

 

 

 

 

 

Enn Kerge                                                     Peeter Kallas 

Koosoleku juhataja                            Koosoleku protokollija 

 

 


