
 

Läänela juhatuse koosolek nr 3/2016 

 

Haapsalus, 14. märts 2016 

Koosoleku kellaaeg: 18.00-21.00 

Juhatas Ailar Ladva  

Protokollis Ülle Lass 

Kohal olid: Ailar Ladva, Tiit Koel, Urmas Koppe, Marek Pragi, Janar Sõber, Triin Lepp 

Puudus: Kadi Paaliste (ette teatanud) 

 

Päevakavas: 

1. Meistrivõistluste reglement 2017, muudatusettepanekute arutelu 

2. Läänemaa parimate sportlaste tunnustamise reglemendi muudatuse ettevalmistused 

3. Läänela eelarve põhimõtete arutelu ja kinnitamine 

4. Läänela tegevuskava kinnitamine 

5. Maakonna meistri- ja karikavõistluste reglemendi kinnitamine 

6. Tegevjuhi tegevuste ülevaade oktoober-detsember 

7. Muud teemad 

 

 *  *  *   

1.  Meistrivõistluste reglement 2017, muudatusettepanekute arutelu 

Arutelu. Koguda infot detsembris ja jaanuaris sõlmida kõigiga lepingud. Lepingus sees, et 

juhend 1 kuu enne võistlust ja ülekanded üldjuhul peale toimumist. 

Jaanuaris juhatus kinnitab. Kui on mõnel alal tegijaid rohkem, siis saame valida. Kui alale 

taotlust pole, siis mv ja kv ei korraldata? Arutlusele infotunnis? 

OTSUSTATI: 

1.1. Võtta info teadmiseks ja arutelud lõpetada hiljemalt septembris 

 

2. Läänemaa parimate sportlaste tunnustamise reglemendi muudatuse ettevalmistused 

Oli palju tagasisidet.  



Arutelu. Reglement täpsemaks. Kinnitada septembris. 

Paar viimast aastat on mõned teemad selles valdkonnas üles tõusnud. Juhatus arutas ja pakub 

välja: 

Juhatus kinnitab parimate sportlaste tunnustamiseks reglemendi. Seni seda polnud.  

Tunnustamisele parimate sportlaste kategoorias (parim mees, naine, noorsportlane, 

seeniorsportlane) saab esitada kandidaate, kes on osalenud vähemalt eesti meistrivõistlustel ja 

saanud sellel vähemalt medali.  

Klubi peab eelnevalt tegema ala sees selgeks keda esitatakse. Klubi saab esitada 

tunnustamiseks mitte rohkem kui 5 tulemusi saavutanud sportlast? Pole veel täpselt arutanud, 

kuid juhatus reglementeerib siiski selle osa ära… 

Võistkonnana saab esitada vähemalt Eesti meistrivõistlustel medali saanud võistkonda. Viide 

tulemusest. Kas võistkonnaaladel oleks see ok? 

Jääb see, et kandidaadi saab esitada vaid ühes kategoorias.  

Teine võimalus on, et lõppnominentideks valib juhatus maksimaalselt 10 sportlast igast 

kategooriast. Need saadetakse hindamisele. 

Spordiliidu juhatus otsustab ja kinnitab kandidaadid. Tegevjuht teeb eelneva taustatöö ja 

kontrollib üle kõik esitatud tulemused.  

Iga esitatud sportlase puhul palutakse märkida viide, kust selle tulemuse leiab.  

Esitamine saab olema elektrooniline, kõik info jookseb spordiliitu tabelisse kokku. 

Edaspidi kutsutakse gaalale kõik esitatud kandidaadid. Lavale saabki vaid parim. 

Muudetakse ajalist ressurssi – juhatus kalkuleerib läbi. Kui parim sportlane ei saa osaleda, siis 

peaks olema võimalus temaga teha vähemalt eelintervjuu ja tervitus. Ehk pole seda võimalik 

teha 1 nädalaga näiteks. 

OTSUSTATI: 

2.1. Võtta info teadmiseks. Erinevatel koostöökogunemistel ja ümarlaudadel 

arutamiseks.  

2.2. Kinnitada reglement septembris. 

 

3.EOK presidendikandidaat Urmas Sõõrumaaga kohtumine. EOK 

presidendikandidaatide arutelu. 

Eelnevalt oli Läänela juhatusel võimalik kohtuda Jüri Ratasega, kellega kohtuti 

treenerikoolituse raames.. Urmas Sõõrumaa on teine, kes on soovinud tulla arutama oma 

visiooni.  

Kohtumine kestis 1,5 tundi.  

Mõlemad kohtumised olid huvitavad, programmid kaasahaaravad. Kahtlemata on mõlemad 

väga tugevad kandidaadid. 



Et saada ülevaadet, kuidas toetaksid meie maakonna klubid, koostas Läänela  internetipõhise 

ankeedi. Iga klubi sai esitada oma 2 eelistust. Kõige rohkem hääli kogus maakonna 

tagasisidest Urmas Sõõrumaa. Järgnesid Jüri Ratas ja Tõnu Tõniste. Klubide tagasiside ja 

juhatuse liikmete hääletuse kokkuvõttega on võimalik tutvuda spordiliidu tegevjuhi juures.  

Juhatus võttis aluseks klubide tagasiside ja arutelu käigus otsustati toetada EOK 

presidandirallil Urmas Sõõrumaad.  

 

OTSUSTATI: 

3.1. Toetada Urmas Sõõrumaa kandidaadiks saamist ja hääletada tema valimise poolt 

EOK üldkoosolekul. 

 

4. Muud teemad  

Jõud kevadseminaril osalemine 12.-13. aprill;  

Leaderi projekti mõtted ja võimalik projekt;  

Veteranide 49 spordimängud 9. aug Haapsalus;   

Läänemaa suvemängud 11.-12. juuni;  

koolitus septembris - HNRKs toimunud teemade jätkamine - inimeste soov; projektiideed - 

arutelu;  

Läänela infotund 4. aprillil; 

Läänela üldkogu koosoleku kuupäeva arutelu 

OTSUSTATI: 

4.1. Võtta info teadmiseks. 

4.2. Valmistada ette Läänela üldkogu koosoleku toimumine 26. mail 

 

Koosoleku juhataja: Ailar Ladva 

Koosoleku protokollija: Ülle Lass 

 


