
 

Läänela infotund 2.november 2016 

 

Kell 17.00 Haapsalu Spordikeskuses 

MEMO räägitud teemadest. 

 

Päevakava 

1) Läänemaa Talimängud korraldatakse koostöös Ridala vallaga.  

2) Maakonna 2017. aasta meistrivõistluste korraldamisest 

3) Tunnustamiskategooriate esitamisest 

4) Eestimaa Talimängud Valgas 3.-5. Märts 2017 

5) Muu info (Läänela 90, koolitusvajadus) 

* * * * * * * *  

 

1)Läänemaa Talimängud korraldatakse koostöös Ridala vallaga 

Juhendi eelnõu tutvustus ja alade korraldamine. Hetkel  alade peakohtunikega kokkulepped 

eelarve kokkupanemiseks ja alade juhendite täpsustamine. 

Lepiti kokku: 

a) Juhend pannakse üles www.laanesport.ee veebilehele vähemalt 1 kuu enne toimumist. 

 

2) 2) Maakonna 2017. aasta meistrivõistluste korraldamisest.  

Taas päevakorral maakonna meistri- ja karikavõistluste korraldamine.  

Spordiseaduse §4 ütleb, et maakonna spordiliit on maakonnas tegutsevate spordiklubide 

ühendus, kes rahvusliku olümpiakomitee liikmena esindab maakonna sporti ja kellel on 

ainuõigus korraldada maakonna meistri- ja karikavõistlusi ning anda vastavaid tiitleid. 

Ankeet esitada hiljemalt 15. detsembriks 2016. 

http://www.laanesport.ee/


Võistluste 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).  Läänela juhatus kinnitab meistri- ja karikavõistluste 

korraldajad 2017. a jaanuari esimesel koosolekul. Lepingud sõlmitakse jaanuarikuu jooksul 

(või esimesel võimalusel kui Läänela on allkirjastanud toetuslepingu 

Kultuuriministeeriumiga. 

Ankeet palun täita võimalikult täpselt ja informatiivselt. Täita tuleb kõik lahtrid. Vajadusel 

saab ankeedi täitmist teha spordiliidu tegevjuhiga koos. 

Meelespea: Juhend, korralduse kuupäev ja algusaeg esitatakse spordiliidule 

kooskõlastamiseks hiljemalt 1 kuu enne võistlust. Juhend peab vastama Läänela juhatuse 

poolt kinnitatud reglemendile (http://www.laanesport.ee/reglemendid-ja-vormid/). Juhendi 

mustandi võib saata parema nägemuse saamiseks ankeedi ärasaatmise järel 

spordiliit@laanesport.ee  

Lepiti kokku: 

a) Veebipõhised taotlused esitatakse Läänelale 15. detsembriks 2016. 

b) Juhatus teeb otsused 10. Jaanuaril 2017. 

c) Lepingud sõlmitakse läbiviijatega jaanuarikuu jooksul või esimesel võimalusel peale 

Kultuuriministeeriumi ja spordiliidu vahel allkirjastatud toetuslepingut.  

 

 

3) Tunnustuskategooriate esitamise keskkonnast 

Tegevjuht tutvustab keskkonda Google Forms, kuhu hakatakse esitama tunnustamiseks 

sportlasi. 

Ankeedid keskkonnas esitatakse vastavalt etteantud tähtajaks. 

Lepiti kokku:  

a) Spordiliit teavitab tunnustamiseks esitatavate kategooriate avanemisest. Teavitatakse 

ka esitamise kuupäevad. 

 

4) 13. Eestimaa Talimängud Valgas.  

Talimängud toimuvad 3.-5. Märts 2017 Valgas. 

Juhendi tutvustus. Ametlikult pole juhend veel üleval. Teavitatakse esimesel vimalusel 



Läänela võtab enda kohustuseks leida rahalised vahendid osavõtumaksu tasumiseks (8 eur/in) 

ja transpordi kompenseerimiseks.  

Omavalitsuste poole pöördutakse majutuse ja toitlustuse abiks vastavalt nende KOVist 

osalevatele elanikele.  

Täpsustatud talimängude info on peatselt saadaval www.joud.ee lehel.  

 

5) Muud teemad 

Läänela saab 2018. Aastal 90. Oodatakse kõikide mõtteid tähistamiseks koos EV100 tähistamisega. 

Koolitusvajadused?  

Õppereis näiteks Järvamaale? Ettepanekuid? 

 

Memo koostas: Ülle Lass 

 

 

 

 

 

http://www.joud.ee/

