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Tegevjuhi projektipõhine lisatasu Elustiili Maraton 2016 korraldamise eest
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Spordi arengukava ülevaatamise protsess
EKVA pöördumine
* * *

1. Mis tehtud, mis teoksil. Projektid
Tegevjuht andis ülevaate suvel toimunud projektidest ja suurematest sündmustest.
2017. aasta ideedest tahaks teostada Sõprade Liiga (end firmaliiga) jätkamist, taotlus KOPi.
Valmistuda tuleb 3.-5. märtsini Valgas toimuvate Eestimaa Talimängude võistkonna
komplekteerimisega.
2017. a esimeses pooles peaks saama paika Läänela 90. juubelisündmustega seonduv. Läänela
saab 2018. aastal 90. Oodatakse ettepanekuid ja abi. Hetkel on poleli arutelu, et 2018. aastal
võiks Haapsalu võõrustada Eesti linnade mänge taas (2013. a olid mängud ka Haapsalus).
Läänela teeb taotluse ka EMSL Jõud 2018. a detsembris korraldatav tunnustusüritus teha
Haapsalus.
1.-2. augustil 2017 toimub Roostal EMSL Jõud suveseminar. Hetkel on veel lahtine, kas
2017. a juulis peab Haapsalu võtma vastu sõpruslinnade nädalase „kokkutuleku“

korraldamise, sh spordimängud. Spordiliidult palutakse spordimängudel abi võistluste
korraldamisel.

OTSUSTATI:
1.1. Võtta info teadmiseks

2.

2017. a maakonna meistrivõistluste korraldamisest

Spordiseaduse §4 ütleb, et maakonna spordiliit on maakonnas tegutsevate spordiklubide
ühendus, kes rahvusliku olümpiakomitee liikmena esindab maakonna sporti ja kellel on
ainuõigus korraldada maakonna meistrivõistlusi ja anda vastavaid tiitleid.
Arutelu meistrivõistluste korraldamisest 2017. aastal. Küsimustik Google Forms
elektroonilise ankeedi kaudu. Ankeet esitada hiljemalt 15. detsembriks 2016. Juhatus teeb
maakonna meistrivõistluste korraldamise kohta otsuse hiljemalt 10. jaanuaril 2017 lähtuvalt
saabunud soovidest. Korraldajatega sõlmitakse seejärel lepingud. Lepingutes märgitakse ära
korraldamise ajavahemik, mis ei ületa 2 kuud. Langeb ära pidevalt võistluse edasilükkamine,
mis ei anna korraldusele just head mainet.
Meistrivõistluste korraldust saavad taotleda klubid, kes on Eesti Spordiregistri andmetel
täitnud seadusest tulenevaid kohustusi õigeaegselt. Vt Eesti Spordiregistrist
http://spordiregister.ee/?maakond=4
Kui ühele võistlusele on mitu korraldussoovi, siis kinnitab Läänela juhatus ühe nendest
korraldajaks (põhjendatud selgitusega).
Arutati ka: Kas kinnitada mitu meistrivõistlust 1 korraldaja teha võib? Kas kuulutada välja
meistrivõistluste korraldamiseks juba valmis nimistu, et millele pakkumisi ootame? St et
Läänela juhatus kinnitab esmalt 2017. meistrivõistluste nimekirja ja siis ootame tegijaid?
Hetkel need variandid jäid tahaplaanile.
Tegevjuht valmistab ette veebikeskkonna. Täitjatele antakse võimalikult täpsed
instruktsioonid. Ankeet palutakse täita võimalikult täpselt ja informatiivselt. Täita tuleb kõik
lahtrid.
Meelespea: Juhend, korralduse kuupäev ja algusaeg esitatakse spordiliidule
kooskõlastamiseks hiljemalt 1 kuu enne võistlust. Juhend peab vastama Läänela juhatuse
poolt kinnitatud reglemendile. Juhendi mustandi võib saata parema nägemuse saamiseks.
Arutelul ka variant, et tegevjuht teeb eeltäidetud tabeli. Klubide aktiivsuse ja huvi tagab siiski
tema oma panus nn avalduse tegemisel ankeeti täitmise teel.
Ajakava:
1.november 2016 – Ankeetide täitmise algus, avatakse ankeetide täitmise keskkond
15.detsember 2016 – Sooviavalduste keskkonna sulgemine

16.detsember 2016 - 6.jaanuar 2017 – taotluste analüüs ja juhatusele materjalide
ettevalmistamine
10.jaanuar 2017 – juhatuse koosolek kinnitab maakonna meistrivõistluste korraldajad ja alad
Kuni 31. jaanuar – lepingute sõlmimine 2017. a. meistri- ja karikavõistluste korraldajatega.
OTSUSTATI:
2.1. Võtta info teadmiseks. Edastada info veebilehel ja listis.
2.2. Tegevjuhil valmistada ette ankeetküsitlused Google Forms keskkonnas. Tegevjuhil
tegutseda vastavalt juhatuse koosolekul kokkulepitud ajakava alusel.

3.

Parimate tunnustamise kategooriad ja reglemendid

Arutleti 2016. a. tunnustamisele minevaid kategooriaid. Kategooriad kuulutatakse välja kahes
osas.
Esimene pakett kategooriaid:
1) Aasta Tegija kohaliku elu edendaja
2) Aasta spordisündmus
3) Aasta noortetreener. SL juhatus otsustas 2016. a. noortetreeneri valida sportmängude
treenerite seast.
Kategooriad kuulutada välja vastavalt EMSL Jõud reglemendile 17. oktoobril tähtajaga
4.november. Juhatus teeb otsuse hiljemalt 10. novembril. Esitatakse EMSL-ile Jõud
tunnustamiseks ja Spordipreemia saamiseks KULKA kohalikule ekspertgrupile. EMSL Jõud
tunnustusüritus toimub Tartus 11. detsembril.
Teine pakett kategooriaid:
1) Sportlik pere 2016
2) Märgatud 2016
3) Parimad sportlased
mees
naine
neiu
noormees
seenior naine
seenior mees
võistkond
harrastus naine
harrastus mees
Tunnustatakse parima naissportlase, meessportlase, neiu, noormehe ja võistkonna treenerit
(parimad treenerid; kui need ametlikult olemas).

Parimaid nimetatud kategooriates saab esitada veebipõhiselt. Esitatav kandidaat peab olema
osalenud ja saanud medali vähemalt Eesti meistrivõistlustel, EM, MM. Kui neid ei ole, siis 1
parim muu tulemus.
Esitatud kandidaatide tulemustele tehakse kontroll, peavad olema viited kus need tulemused
kirjas on.
Noorte vanuseklass kuni 20 eluaastat. Eesti mv medal vähemalt (1996 ja nooremad), või
erandina rahvusvahelisel tasandil parim koht. Viited.
Esitatud sportlane peab olema sünnipäraselt läänlane või on esindanud maakonda väljaspool
Läänemaad.
Võistkonna nominendiks saab esitada võistkonda, kes osalenud vähemalt Eesto
meistrivõistlustel täiskasvanute arvestuses.
Ajakava:
1. detsember – välja kuulutamine, esitamiseks mõeldus keskkonna avamine
9.detsember – parimate esitamise tähtaeg klubide poolt
12.detsember – edastan juhatusele ülevaatamiseks
15.detsmeber – juhatuse ettepanekud
16.detsember – Klubidele hindamiseks
30.detsember – klubide hindamise lõppkuupäev
2.jaanuar 2017 – rahvahääletuse kekskonna avamine
10.jaanuar – juhatuse koosolek, otsused
10.jaanuar – rahvahääletuse keskkonna sulgemine
13.jaanuar – tunnustamine Taeblas
OTSUSTATI:
3.1. Võtta info teadmiseks
3.2. Tegevjuhil valmistada ette väljakuulutamiseks minevad kategooriad ja korraldada
konkursid vastavalt kirjeldatud ajakavale.
4. Tegevjuhi projektipõhine lisatasu Elustiili Maraton 2016 korraldamise eest.
Läänela tegevjuht Ülle Lass on kirjutanud projekte ja korraldanud projektijuhina Elustiili
Maratoni 2016. Projektis eelarves oli sees projektijuhi töötasu 350 eurot brutopalgana, töötasu
fong kokku suuruses 468,30 eur.
OTSUSTATI:
4.1. Kinnitada juhatuse otsusega projektijuhile töötasu summas 350 gruto ja maksta see
raamatupidajal välja kuu lõpus.
5. Infotunni korraldamisest.
Infotund toimub siiski novembri alguses. Tegevjuht saab ettevalmistusse ära kasutada
Läänemaa Ühisgümnaasiumi kogukonnapraktikante.

OTSUSTATI:
5.1. Võtta info teadmiseks ja teha tegevjuhil vastavad ettevalmistused.
6. Spordi arengukava ülevaatamise protsess
Arutelu tulemusena otsustati, et igapäevased tegevused jätkuvad samas mahus ja praegu enne
haldusreformi arengukavasse uuendusi ja uusi plaane sisse viima ei hakata. Pikendada
kehtivat arengukava.
OTSUSTATI:
6.1 Pikendada hetkel kehtivat arengukava, kuniks haldusreformi käigus on midagi
selgunud

7. EKVA pöördumine
Saadetud kirja tekst:
Tere, Ülle
Mõningatel juhtudel on EKVA (Eesti Kergejõustikuveteranide Assotsiatsioon) liikmemaksud
maksnud võlglaste eest piirkondlik SVK. Saadan siin Läänemaa võlglaste nimekirja, kes pole
soovinud ka liikmemaksu mittemaksmisest loobumiseks EKVAst välja astuda. Meie ise oleme
hetkel kaaluta olekus (ilma toetuseta aga mõningate lootustega), siis on liikmete toetamine
meil endal võimatu.
Kokku oli liikmete võlg 170.- Saame ka arve teha (ka osaliselt, kui kõik pole aktiivsed!)
Tervitustega
Lembit Talpsepp, EKVA president
Nimekiri võlgnikest on spordiliidus olemas. Enamik nimedest võõrad, kes pole osalenud
ühelgi maakondlikul võistlusel.
Arutelu. Maakonna spordiliit ei oma füüsilisest isikust liikmeid. Võlg pole maakonna
spordiliidu liikmete võlg ja spordiliit ei saa tasuda võlgu kolmandate isikute eest. See ei ole
meie kohustus. Kui inimene on astunud liikmeks, siis on ta seda teinud vabatahtlikult ja peab
ise vastutama oma tegematajätmiste eest.
OTSUSTATI:
7.1. Läänela ei tasu kirjas nimetatud võlgu
7.2. Teavitada EKVA´t Läänela otsusest lihtkirja teel e-postiga
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