
Lääne Maakonna Spordiliit „Läänela“ 

üldkogu koosolek 

 

19. aprill 2013.a. kell 18.00 – 19.30 

Haapsalus, Lihula mnt.10 Spordikeskuse kohvikus.  

Kohal olid:  

1.Spordiklubi Haapsalu (Marek Pragi, volituse alusel),  

2.Taebla Valla Spordiklubi (Enn Kerge, juhatuse liige),  

3. Silma Laskurklubi (Aarne Taal, juhatuse liige),  

4. Spordiklubi  Nõva  (Peeter Kallas, juhatuse liige),  

5. Läänemaa Koolispordi Liit (Annika Rouhiainen, juhatuse liige),  

6. Lõuna-Läänemaa Raskejõustikuklubi Leola (Janar Sõber, juhatuse liige),  

7. Petanque klubi WICIA (Marina Vallik, juhatuse liige),  

8. Läänemaa Orienteerumisklubi Okas (Mati Kallemets, volituse alusel),  

9. Kullamaa Spordiklubi (Mai Jõevee, juhatuse liige),  

10. Läänemaa Kabeklubi (Kalev Randlaine, juhatuse liige),  

11. Põldotsa Rahvaspordiklubi (Aare Vaalma, juhatuse liige),  

12. Haapsalu Kergejõustikuklubi (Ailar Ladva, juhatuse liige),  

13. Läänemaa Jahindusklubi (Aarne Taal, juhatuse liige),  

14. Haapsalu Jahtklubi (Peeter Kallas, volituse alusel),  

15. Jooksuklubi Tempo (Mati Seppi, volituse alusel),  

16. Suusaklubi Sula (Juhan Lukk, juhatuse liige),  

17. Palivere Spordiklubi (Remi Neitsov, volituse alusel),  

18. Spordiklubi Martna (Kadi Saviir, volituse alusel),  

19. Jalgrattaklubi Paralepa (Jaan Saviir, juhatuse liige),  

20. Haapsalu ujumisklubi (Marina Vallik, juhatuse liige),  

21. Oru SC Spordiklubi (Kadi Paaliste, juhatuse liige),  

22, Vehklemisklubi En Garde (Hardo Lehis, juhatuse liige),  

23. Maadlusklubi Dünamo (Aap Uspenski, juhatuse liige),  

24. Haapsalu Tenniseklubi (Marek Turu, volituse alusel),  

25. Ridala Spordiklubi (Pille Raudsepp, juhatuse liige),  

26. Läänemaa Jalgpalliklubi (Tiit Koel, juhatuse liige),  

27. Lihula valla Spordiklubi (Janar Sõber, juhatuse liige),  

28. SK Läänemaa Invasport (Jaak Pihlakas, juhatuse liige);  

29. SK Haapsalu Golfiklubi (Margis Meiessaar, juhatuse liige).  

30. MTÜ Haapsalu Bowlinguklubi (Arvi Nebokat, volituse alusel). 

Lisatud äriregistri väljavõtted. 



KOKKU 30 häält   

 

Koosolekul ei viibinud alljärgnevad Läänela liikmed:  

1. Mittetulundusühing Taebla spordi- ja kultuuriklubi PALLET,  

2. Ralliklubi Oru Rally Team,  

3. Tuulberg.eu Liiga,  

4. Motoklubi Lääne,  

5. Spordiklubi Risti,  

6. Mittetulundusühing Lääne Vibulaskjad,  

7. Haapsalu Lauatenniseklubi,  

8. Hanila Spordiselts,  

9. Tenniseklubi Promenaad. 

Puudus 9 häält.  

 

Lisatud klubide nimekiri Eesti Spordiregistrist. 

 

PÄEVAKORD: 

1.Koosoleku juhataja ja protokollija valimine, päevakorra kinnitamine. 

Lääne Maakonna Spordiliit Läänela president Enn Kerge teeb ettepaneku valida koosoleku 

juhatajaks Peeter Kallase (juhatuse liige) ja protokollijaks Ülle Lass´i (peasekretär). 

Teisi soovijaid ei olnud.  

Hääletamine: Poolt  30,  vastu 0, erapooletuid 0  

Peeter Kallas:  kvoorum koos. Läänela liikmeskonnas on hetkel  39 liiget 

http://www.spordiregister.ee/index.php?org=4060.  

Kohal 77 %. 

Ülle Lass tegi ettepaneku häältelugemise komisjoni kinnitada Mai Jõevee ja Marina Vallik.  

Hääletuse tulemus: Poolt 30, vastu 0 , erapooletuid 0.  

 

Päevakorra kinnitamine.  Päevakord oli eelnevalt välja saadetud.  

Planeeritud päevakord: 

1.Koosoleku juhataja ja protokollija valimine, häältelugemise komisjoni valimine,,      

päevakorra kinnitamine. (10 min) 

2.SL Läänela tegevuste ülevaade ja tulevikuplaanid (15 min, Ülle Lass).  

3. Läänemaa spordi arengukava tutvustamine ja kinnitamine (10 min, Ülle Lass)  

4. Läänemaa Koolispordi Liiduga läbirääkimisotsuse mandaadi  kinnitamine ( 15 min, Ülle 

Lass)  

http://www.spordiregister.ee/index.php?org=4060


5. SL Läänela revisjonikomisjoni aruande kuulamine ja seisukoha võtmine (10 min, Aare 

Vaalma) 

6. SL Läänela majandusaasta aruande kinnitamine (10 min, Peeter Kallas)   

7. Põhikirja muudatuste kinnitamine (10 min, Ülle Lass)  

8. Juhatuse liikme(te) tagasiastumine ja uu(t)e kinnitamine (10 min, Peeter Kallas)  

9. Muud küsimused ja info. 

Mati Seppi tegi ettepaneku päevakorrast välja hääletada päevakorrapunkt 4 - Läänemaa 

Koolispordi Liiduga läbirääkimisotsuse mandaadi  kinnitamine.   

Hääletusele: 

Kinnitada päevakord ette saadetud punktide alusel. Poolt 29,  

Kinnitada päevakord ilma punktita 4. Poolt 1. 

Päevakorra kinnitamine.  

Hääletuse tulemus: Poolt 29, vastu 1, erapooletuid 0.  

OTSUSTATI:  

1.1. Läänela üldkoosolekut  juhatab Peeter Kallas, protokollib Ülle Lass 

1.2. Kinnitada päevakord ettesaadetud punktidega. 

1.3 Kinnitada häältelugemise komisjoni liikmeteks Mai Jõevee ja Marina Vallik 

 

2. SL Läänela tegevuste ülevaade ja tulevikuplaanid (15 minutit, Ülle Lass) 

Ülle Lass tegi ülevaate Läänelas ja Läänemaa spordis 2012 toimunust.  2012. aasta jaanuari 

lõpus lahkus Läänela tegevjuht Madis Sarik. Läänela juhatuse liikmed tegid ettepaneku Madis 

Sariku soovitusel paluda Ülle Lassil aidata ajutiselt Läänela tööd juhtida, tegevjuhi 

kohusetäitja ametis. Läänela juhatus ei planeerinud täiskohagategevjuhi palkamist (vähemalt 

aastas 2012). Halduskulude kokkuhoiu arvelt saab rohkem toetada spordivõistluseid (mv). 

Tasutud on palju võlgasid.  Veebruariski tasuti kusagilt välja ilmunud arveid aastast 2009. 

Ülle Lassi arvates on kõik toimima saanud.  Läänela kontori inimsõbralikumaks muutmiseks 

andis juhatus loa soetada uus mööbel.    

Medalid on alati olemas, meistrivõistluste läbiviimiseks on sõlmitud lepingud, toetatakse 

rahaliselt.  Raamatupidajal on alates 2012. aasta veebruarist juurdepääs pangakontole ja teeb 

seda tööd, mida raamatupidaja tegema peab (maksab arved, esitab arveid, peab arvestust 

sihtrahade kasutamise üle jm). Juhatus on sihikule võtnud väikevahendite olukorra. Läänela 

on olnud kaasatud maakondliku tervisepäeva korraldamisse ja saanud selleks ka toetust. 

Toimus spordi arenguseminar, kus osalesid ettekannetega ka Tõnu Seil 

Kultuuriministeeriumist, Tarmo Volt Eestimaa Spordiliidust Jõud, Peeter Lusmägi Eesti 

Olümpiakomiteest. Koostöös Lääne Maavalitsusega , omavalitsustega ja klubidega toimusid 

maakonna spordi arengukava uuendamiseks töökoosolekud september – detsember 2012.  



Toetuslepingute alusel korraldati maakonna meistri- ja karikavõistlused kokku 24 spordialal: 

vehklemine, kabe, võrk naised, korvpall, saalijalgpall, suusatamine, lauatennis, ujumine, võrk 

mehed, saalihoki, orienteerumine, bowling, kergejõustik, golf, purjetamine, rannavõrkpall, 

petank, rattakross, jalgpall, tennis, jahilaskmine, maadlus, autoralli, laskmine.  

Meistri- ja karikavõistluste kulud olid 2012. aastal 7972 eurot.    

Populaarne oli osavõtt suve ja talimängudest. Omavalitsused tulevad paremini kaasa. 2012 

prooviti Ridala valla korralduse abiga viia suvemängude kergejõustik eraldi teistest 

suvemängude aladest. Suvemängude kergejõustikuvõistlus peetakse koos maakonna 

kergejõustiku meistrivõistlustega.  

Populaarsust kogub firmade karikavõistlustel sarja (Läänemaa firmaliiga) osalemine – 16 

ettevõtet/asutust 2012). 2013. Aastal osaleb juba 18 ettevõtet. 

2012. aastal pöörati rohkem tähelepanu liikumisharrastusürituste toetamisele. Toetati 

Läänemaa Neliküritust, ja jalgrattakrossi Marimetsa Kapp. Koostööpartnerina aidati 

maakonna südamenädala ürituse korraldamisel. 

Operatiivne spordiinfo www.laanesport.ee  

Spordiliidu eelarve on paaril viimasel aastal suurenenud erinevate projektitoetuste rahastuse 

abil. Näiteks KULKA viimasest kahest taotlusvoorust on saadud toetust 8 projektile 

kogusummas 3449 eur.  

Eesti Spordiregister www.spordiregister.ee (Spordiklubid, Spordiehitised, Treenerid) 

EOK käis külas. 

2013 põhilised asjad: Liikumisharrastuse programm, jätkuvad traditsioonilised üritused, mv,  

Linnade mängud Haapsalus 29.-30. Juuni, Kohtunikekaadri andmebaasi loomine, Erinevad 

projektid, Osalemine võistlustel (mängud, mv, jm), Veteranspordi liikumine (Läänela on 

ESVL liige), Tegevuste koordineerimine vastavalt arengukavale.  

2014. aastast on maakonda tulevad harrastusspordi toetused Läänela jagada.  

 

Mati: Umbes 3 aastat tagasi lubati atraktiivsemaks muuta üksikalade võistlusi (kuulitõuge 

Ristil). Need olid Ennu lubadused. Kas sellega tegeletakse edasi? Uurida liikmesklubidelt 

infot.  

 

OTSUSTATI:  

2.1  Võtta teadmiseks info. Hääletamisele ei lähe.  

 

 

http://www.spordiregister.ee/


3. Läänemaa spordi arengukava tutvustamine ja kinnitamine (10 min, Ülle Lass) 

Arengukava ja tegevuskava oli saadetud klubidele ettepanekute ja tagasiside saamiseks. 

Ühtegi parandusettepanekut eelnevalt ei tulnud. Kohapeal viidi sisse paar pisiparandust.  

Arengukava on soovituslik dokument. Maakonnas on üks maakondlik spordi arengukava, 

millest juhindub Läänela ja omavalitsused.  

Protsess 

Põhjused uuendamiseks:  Eelmine maakonna spordi arengukava aastast 2005. Riiklik suund – 

sporditegevus liitudesse.  

Kokku toimus 5 töökoosolekut. Töögruppi kuulumine oli vabatahtlik – kõigil soovijatel oli 

võimalus kaasa rääkida (kui oli tõsine soov). 

Klubidelt, KOVidelt ja kõikidelt huvilistelt paluti vähemalt 2 korda oma arvamust ja 

ettepanekuid esitada. 

Hea meel, et see on tekitanud diskussiooni. 

Arengukavas seatud tegevused tuleks siiski läbi käia – mingil põhjusel on tegevused ju siia 

sattunud. 

Jõuda olukorrani, kus : 

 maakonna spordistruktuur on optimeeritud; spordiliidul on maakonna tasandil kindel, 

koordineeriv ja juhtiv roll; 

 arendatakse sporditegijate koostööd regulaarsete kokkusaamiste ja arutelude kaudu 

(ümarlauad, seminarid); 

 toetatakse ja korraldatakse praegusest rohkem laste spordi- ja suvelaagreid;  

 stipendiumi määramisega tunnustatakse ja innustatakse  andekamaid noorsportlaseid;  

 Küladesse on rajatud spordi- ja mänguväljakud (elanikkonna vaba aja veetmise 

mitmekesistamine) külaelu aktiviseerimise kaudu parandatakse? sportimisvõimalusi; 

on rohkem rajatud loodus- ja matkaradasid, liikumisradasid rajatakse ja hooldatakse; 

 spordi osa on tähtsustatud noorsookasvatuses ja noorsookuritegevuse ennetamisel;  

 koostöös toimib liikumisharrastuse süsteemsem arendamine (liikumisradade võrgustik 

Läänemaal - võiks olla vähemalt 4-5 maakondlikku tervisespordirajatist (Palivere, 

Tuksi, Paralepa ja  Lõuna-Läänemaa) 

  Palivere liikumisradade arendamine tervisespordi keskuseks on  jätkuvalt maakonnas 

olulise tähtsusega; Lõuna-Läänemaa spordikeskuse arendamise vajalikkus; 

 sportimisvõimaluste kättesaadavuse ja spordielu arengu seadmine on omavalitsuste 

prioriteetide seas;  treenerikutse on väärtustatud; minnakse ühiselt (võimalusel) edasi 

kutsekvalifikatsiooniga treenerite nõudele;  



 spordivaldkonna suurem omavalitsustepoolne toetamine (LOVL); 

 on loodud koostöövorm erakapitaliga. 

Hääletamine: Poolt 29, vastu 0, erapooletuid 1 

OTSUSTATI: 

3.1. Kinnitada Lääne maakonna spordi arengukava 2013-2020. 

 

4. Läänemaa Koolispordi Liiduga läbirääkimisotsuse mandaadi  kinnitamine ( 15 min, 

Ülle Lass) 

Arengukavas üles kerkinud teema – Läänela ja koolispordi liitmine. Meie ülesanne on hinnata 

läbirääkimiste käigus hetkeolukord, välja selgitada võimalused. Eestis on selline mudel juba 

11 maakonnas olemas. Töötab hästi.  

Mai toetab mõtet et õpilaste ja täiskasvanute sporti toetatakse ühe katuse alt.  

Hetkel taotletakse mandaati läbirääkimiste alustamiseks. Mandaat üldkogult annab juhatusele 

tegutsemiseks kindlama aluse. Planeeritakse läbirääkimiste alustamist juuni-november 2013. 

Hääletamine: Poolt 29, vastu 0, erapooletuid 0, ei hääletanud 1 

OTSUSTATI: 

4.1. Üldkogu annab mandaadi läbirääkimiste alustamiseks.  

 

5. SL Läänela revisjonikomisjoni aruande kuulamine ja seisukoha võtmine (10 minutit, 

Aare Vaalma) 

Revisjonikomisjoni kontrollakt oli klubidele eelnevalt saadetud (küll hilinenult 1 päev enne). 

Küsimused akti kohta paluti ette esitada. Ei esitatud.  

Lääne Maakonna Spordiliit Läänela (reg nr: 80092335, edaspidi Läänela) revisjonikomisjon 

koosseisus Aare Vaalma viis ajavahemikul 30.03…15.04.2013.a läbi revisjoni. 

Revisjonikomisjon kontrollis Läänela 31.12.2012.a lõppenud majandusaasta kohta koostatud 

aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2012.a, perioodi 01.01-31.12.2012.a 

kasumiaruannet ja aastaaruande lisasid. Aastaaruande koostamine on Läänela juhatuse 

kohustus. Revisjonikomisjoni ülesanne on anda raamatupidamise revideerimise tulemustele 

tuginedes hinnang aastaaruande kohta. Revideerimise käigus kontrollis komisjon 

raamatupidamise algdokumente, millel põhinevad aastaaruandes esitatud näitajad.  

Revisjoni käigus kontrolliti veel: 

-  teisi raamatupidamist kajastavaid dokumente; 



- üldkoosoleku protokolli, pöörates tähelepanu üldkoosoleku kui kõrgeima organi otsustele ja 

korraldustele; 

- juhatuse koosolekute protokolle ja neis fikseeritud otsuste täitmist; 

- sõlmitud lepinguid. 

Revisjonikomisjon leiab, et revideerimine andis piisava aluse arvamuse avaldamiseks 

aastaaruande kohta. Läbi vaadanud juhatuse poolt esitatud Läänela 2012.a raamatupidamise 

dokumendid, koosolekute protokollid ning sõlmitud lepingud kinnitab revisjonikomisjon, et  

ei leidnud olulisi vigu Läänela 2012.a raamatupidamises ning bilansimaht 1814 €, tulud 41 

905 €, kulud 42 522 €, finantstulud 1 € ning aruandeaasta tulem -616 € kajastab õigesti ja 

õiglaselt Läänela 2012.a majandustegevust ja finantsseisundit seisuga 31.12.2012.a. 

 

Kohapeal küsimusi ei tekkinud.  

OTSUSTATI:  

5.1.Võta info  teadmiseks. Ei hääletata.  

 

 

6. SL Läänela majandusaasta aruande kinnitamine (10 min, Peeter Kallas) 

Liikmesklubidele saadeti majandusaasta aruanne tutvumiseks nädal enne üldkogu. Tekkinud 

küsimused paluti ette esitada. Küsimusi ei esitatud.   

Peeter Kallaselt lühike selgitus majandusaasta aruande juurde: 

Bilansis - raha ainult pangas 746.- (sularaha arveldusi ei teostata);  raamatute jääk 236.- ainult 

Raamatutrükikojas olevad raamatud; põhivarana arvel kontorimööbel. Bilansis muud olulist ei 

olegi. 

Eelmiste aastate kasum kokku 2110.-, 2012.a lõpetas tegevuse kahjumiga 616.- eurot. See on 

tingitud sellest, et kandsime kuludesse kõik arvel olevad Sporditriloogia ja Leksikoni 

raamatud 2766.- euro väärtuses. Nii otsustas üldsus, et raamatuid edaspidi kingitakse ja 

antakse tasuta sporditegelastele, mitte ei müüda. Kui poleks raamatuid kuludesse kandnud ja 

varudena üleval pidanud, oleks majandustegevus lõppenud kasumiga. 

Tulemiaruanne: Liikmemaksud kokku 262.-; toetused Jõud-lt, Kultuuriministeeriumilt, 

Kultuurkapitalilt ja Lääne Maavalitsuselt kokku 30079.-. See on ka sihtotstarbeline toetus, 

mis on kaetud sihtotstarbeliste kuludega (kulud lahtilöödult lisas 10) Vahe on tingitud 

põhivara soetamisest, kuna kuludesse läheb vaid amortisatsioon. 

Muu ettevõtlustulu - põhiüritused lisas 9 ehk Talimängud, Suvemängud, Firmaliiga ning 

Läänemaa Meistrivõistluste korraldamine.  

Töötajaid oli aasta jooksul 2 - jaanuaris M.Sarik ning mais A.Källe viis läbi võistluse. 

Ettepanek aruanne kinnitada.  



Hääletamine: Poolt 30, vastu 0, erapooletuid 0 

OTSUSTATI: 

6.1.Kinnitada Läänela 2012. aasta majandusaasta aruanne. 

 

 

7. Põhikirja muudatuste kinnitamine (10 min, Ülle Lass)  

2012. aasta üldkogul ei suutnud üldkogu määrata 3 revisjonikomisjoni liiget. Seetõttu tegi 

juhatus ettepaneku põhikirja punkti nr 36 muuta. Paluti liikmesklubide ettepanekuid.  

Kehtiv põhikirja p 36: 

Üldkogu teostab järelvalvet juhatuse  tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks üldkogu valib 

vähemalt kolme liikmelise revisjonikomisjoni üheks aastaks, tellib vajadusel audiitorkontrolli.  

Kokku saabus 2 ettepanekut ettepanek 1, 2). Kohapeal tehti 1 ettepanek (3).  

Ettepanek 1  

36. Üldkogu teostab järelvalvet juhatuse  tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks üldkogu 

valib kuni kolme liikmelise revisjonikomisjoni üheks aastaks või tellib vajadusel 

audiitorkontrolli. 

Ettepanek 2 

36.  Üldkogu teostab järelvalvet juhatuse  tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks üldkogu 

valib vajadusel kuni kolme liikmelise revisjonikomisjoni üheks aastaks või tellib vajadusel 

audiitorkontrolli. 

Ettepanek 3 (MTÜ seadusest) 

36. Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks 

võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli. 

Hääletamisele: Koosolekult lahkus Haapsalu Bowlinguklubi. Hääleõiguslikke 29. 

Ettepanek 3: Poolt 29, vastu 0, erapooletuid 0 

OTSUSTATI: 

7.1.Kinnitada põhikirjas punkt 36 ettepanek  nr 3 sõnastuses.  

 

8. Juhatuse liikme(te) tagasiastumine ja uu(t)e kinnitamine (10 min, Peeter Kallas) 

Läänemaa Omavalitsuste Liidu poole pöörduti 2012 sügisel määrata vastavalt Läänela 21. mai 

2012. a üldkogu otsusele nr 5.2 esitada omavalitsuste poolne liige Läänela juhatusse. LOVLi 

esindaja tuleks endise juhatuse liikme Heikki Soola (tagasi kutsutud) asemele.  



Läänela juhatuse liikmeks on vastavalt Läänemaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku otsusele 

nr 3, 20.03.2013 esitatud Martna vallavanem Tiiu Aavik (digiallkirjastatud otsus Läänelas 

kaustas).  

Erkki Lass on kirjutanud avalduse juhatuse liikmeseisusest tagasiastumiseks.  

Liikmesklubidel paluti võimalike uute kandidaatide nimetamine läbi mõelda.  

Kandidaate koos nõusolekuga kandideerida, esitati 2 – Ailar Ladva (Haapsalu 

Kergejõustikuklubi) ja Marek Pragi (Spordiklubi Haapsalu).  

Hääletamise tulemused (kokku 29 häält):  

Ailar Ladva 21 häält 

Marek Pragi 8 häält 

OTSUSTATI: 

8.1. Kinnitada uuteks juhatuse liikmeteks Tiiu Aavik ja Ailar Ladva. 

 

10. Muud küsimused. 

Muid küsimusi ei tekkinud. Juhatus tänab osalenud klubisid.  

 

 

 

 

Juhatas       Protokollis  

Peeter Kallas        Ülle Lass 


