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 *  *  *   

1)  Läänela liikmelisuse kinnitamine 

Liikmelisusest soovib taganeda SK Läänemaa Invasport. Avaldus esitatud.  

Vastavalt juhatuse koosoleku protokolli 5/2015 (10.10.2015) punkti 2.2 alusel arvata klubi 

liikmelisuse välja Vehklemisklubi EN Garde ja Tuulberg .eu Liiga. Nendel oli liikmemaksu 

võlgnevus 1. Jaanuari seisuga. Korduvate meeldetuletustega raamatupidaja poolt ja arvete 

uuesti saatmine ei mõjutanud.  

Selgitusena siin nimetatud punkt protokollist: Liikmemaksu võlglane arvatakse automaatselt 

liikmestaatusest välja kui liikmemaks on tasumata kalendriaasta lõpuks.  

OTSUSTATI: 

1.1 Eelpool nimetatud klubid arvata liikmelisusest välja. Tegevjuhil teha vastavad kanded 

Eesti Spordiregistris.  

 

2) Läänemaa meistri- ja karikavõistluste korraldajate kinnitamine. 

Avaldused korraldamiseks esitati veebikeskkonnas.  



Eraldi arutelu naiste korvpalli meistrivõistluste ja discgolfi meistrivõistlustele – mõlemale 2 

korraldamise taotlust.  

Naiste korvpalli meistrivõistlustele esitas taotluse Taebla valla spordiklubi ja Spordiklubi 

Haapsalu. Juhatus otsustas SK Haapsalu kasuks, et viia mängud atraktiivsuse saavutamiseks 

finaalipäeval kokku meeskondade finaalidega.  

Discgolfi meistrivõistlustele 2 taotlust – Palivere Discgolfiklubi ja Tuulberg.eu Liiga. Palivere 

Discgolfiklubil oli nägemus maakonna meistrivõistluste reglemendile paremini toetuv ja 

arusaamine läbiviimisest kindlam. 

Tegevjuht oli pannud juhatusele võistluste korraldajate paketi kokku ja hääletamine toimus 

kogu paketile.  

Läänela toetab maakonna meistri- ja karikavõistlusi 2017. aastal alljärgnevalt: 

Võrkpall, meistrivõistlused meeskondadele – Hani Võrkpalliklubi 

Segavõrkpalli meistrivõistlused – Hani Võrkpalliklubi 

Võrkpall, karikavõistlused meeskondadele – Hani Võrkpalliklubi 

Jalgpall, meistrivõistlused meeskondadele – Läänemaa Jalgpalliklubi 

Kreeka-rooma maadluse meistrivõistlused – Leola RJK 

Ujumise meistrivõistlused – Spordiklubi Haapsalu 

Korvpall, meistrivõistlused meeskondadele – Spordiklubi Haapsalu 

Korvpall, meistrivõistlused naiskondadele – Spordiklubi Haapsalu 

Orienteerumise meistrivõistlused – Läänemaa Orienteerumiseklubi Okas 

Bowlingu meistrivõistlused ind / võistkondlik – Haapsalu Bowlinguklubi 

Bowlingu karikavõistlused ind/võistkondlik – Haapsalu Bowlinguklubi 

Kabe meistrivõistlused – Läänemaa Kabeklubi 

Õhkrelvadest laskmise meistrivõistlused – Spordiklubi Haapsalu 

Lauatennise meistrivõistlused – Haapsalu Lauatenniseklubi 

Võrkpall, meistrivõistlused naiskondadele – Taebla valla spordiklubi 

Võrkpall, karimavõistlused naiskondadele – Taebla valla spordiklubi 

Rannavõrkpall naistele – Taebla valla spordiklubi 

Rannavõrkpall meestele - Taebla valla spordiklubi 

Saalijalgpalli meistrivõistlused naiskondadele – Taebla valla spordiklubi 

Saalihoki meistrivõistlused naiskondadele – Taebla valla spordiklubi 

Jalgpalli meistrivõistlused naiskondadele – Taebla valla spordiklubi 

Korvpalli karikavõistlused naiskondadele – Taebla valla spordiklubi 

Tänavakorvpalli meistrivõistlused naistele – Taebla valla spordiklubi 

Meistrivõistlused golfis – Haapsalu Golfiklubi 

Karikavõistlused golfis – Haapsalu Golfiklubi 

Tennise meistrivõistlused – Haapsalu Tenniseklubi 

Petanki meistrivõistlused (duppel, tulistamine, singel, trio, segatrio, segaduppel) – Petanque  

                                         Klubi WICIA 

meistrivõistlused kergejõustikus – Haapsalu Kergejõustikuklubi 

meistrivõistlused jalgrattakrossis – Jalgrattaklubi Paralepa 

Saalijalgpalli meistrivõistlused meeskondadele – Läänemaa Jalgpalliklubi 

Saalihoki meistrivõistlused meeskondadele – MTÜ Sõbrapesa 

Meistrivõistlused vehklemises – En Garde Vehklemisklubi  



meistrivõistlused autode jäärajasõidus – Igaühe Terviseklubi 

Meistrivõistlused sportlikus jahilaskmises (kuuliharjutused, haavliharjutused) – Läänemaa  

                                                                    Jahindusklubi 

meistrivõistlused purjetamises – Haapsalu Jahtklubi 

meistrivõistlused autode vigursõidus – Igaühe Terviseklubi 

Tegevjuhil sõlmida lepingud vastavalt kokkulepetele klubidega. 

OTSUSTATI:  

2.1. Kinnitada ülalpool nimetatud meistrivõistluste nimekiri ja läbiviijad. 

2.2. Tegevjuhil sõlmida lepingud läbiviijatega vastavalt kokkulepetele. 

 

 

3.Parimate sportlaste valimine ja kinnitamine, sportlikuma pere valimine ja 

kinnitamine. Kategooria „Märgatud 2016“ parima valimine ja kinnitamine. 

Nimetatud kategooriate parimaid said kõik spordiklubid võimaluse hääletada, samuti olid kõik 

kandidaadid tiitlile rahvahääletusel. Kõik materjalid valimisest asuvad spordiliidu kontoris, 

Lihula mnt 10.  

Põhilisemad aspektid: 

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. 

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 sai esitada võistkonda, kes osalenud vähemalt Eesti 

meistrivõistlustel täiskasvanute arvestuses.  

Reglement vaadati 2016. aastal üle ja kinnitati septembris 2016.  

Tulemused alljärgnevad: 

Lääne Maakonna Spordiliit Läänela korraldab maakonna spordivaldkonna tunnustamist. Selle 

raames tunnustab spordiliit 13. jaanuaril Taebla kultuuri- ja spordikeskuses parimaid sportlasi 

ja peab meeled olulisi treenereid. 

Parimate valimisel oli kokku 9 kategooriat. Spordiklubid esitasid kandidaadid parimate 

tulemustega, seejärel hindasid klubid kõikide kategooriate arvestuses. 1.-12. jaanuarini oli 

avatud ka rahvahääletuse keskkond. 



Läänemaa 2016. aasta naissportlane  on Kristina Kuusk. Kristina tulemused olid selgelt 

teistest üle. Seda näitasid ka spordiklubide tagasiside ankeedid. Kristina oli Eesti naiskonnaga 

Euroopa meister ja Rio Olümpia 4. Maailmareitingu 1. koht (naiskond); Barcelona MK 11. 

koht, naiskonnaga 1. koht; Rio GP 6. koht; Eesti meistrivõistlustel 3. koht, Eesti KV 3. koht; 

Suzhou MK etapp naiskonnaga 4. koht. Kindlasti on tulemuste üle hea meel ka tema põhilisel 

treeneril Sten Priinitsal. 

Kristika konkurendid tiitlile olid Katrina Lehis (vehklemine), Nelli Paju (vehklemine), Ulrika 

Tülp (jalgpall) ja Triin Kuusik (laskmine). 

Rahvahääletusel oli populaarsem Ulrika Tülp (247 häält, ehk ligi 40% kogu häältesaagist). 

Läänemaa 2016. aasta meessportlane on Vaiko Vooremaa. Vaiko tulemustena olid välja 

toodud jääpurjetamise maailmameistrivõistluste 3. koht, Euroopa meistrivõistluste 13. koht ja 

Läänemaa meistrivõistluste 1. koht. 

Heade tulemustega olid kandidaatideks esitatud veel Sten Priinits (vehklemine), Arles Taal 

(laskmine, jahilaskmine), Kairo Kivi (kardisõit), Kert Pääbo (motokross), Peeter Turnau 

(vehklemine) ja Argo Jõesoo (kesk- ja pikamaajooksja).   

Rahvahääletusel sai enim hääli Kairo Kivi, kelle häältekogus oli 31%, st 255 häält). 

Läänemaa 2016. Aasta parimateks noorsportlasteks kuulutati Carmen-Lii Targamaa ja 

Ottomar Ladva. 

Carmen-Lii Targamaa tulemustena olid välja toodud: Kadettide (U-17) Euroopa karikaetapil 

Espoos 2 koht, Zrenjaninis 7. koht, Eesti naiskonnaga võit Klagenfurtis, Põhjamaade MV 

juuniorides (U-20) 2. koht, Eesti kadettide karikavõistluste 2. koht, Eesti naiskadettide 

epeekoondise koosseisus Euroopa karikaetapil 3. koht. Temale kuulus ka ülekaalukas 

häältesaak rahvahääletusel – 170 häält, 25,6%. 

Tunnustatud sai ka Carmen-Lii treener Helen Nelis-Naukas. 

Tema konkurendid olid: Hele Tamm (naistemaadlus), Madli Rahuvarm (kergejõustik), Anna-

Maria Vjazemski (kergejõustik), Maily Märss (kergejõustik), Annabel Moor (kergejõustik), 

Eliis-Maria Koit (kergejõustik), Hanna-Liisa Salf (kergejõustik), Lydia Kurus (laskmine), 

Kerli Neljas (laskmine), Kaisa Kuusik (laskmine), Ele-Riin Niit (laskmine) ja Birgitta Vare 

(laskmine). 

Ottomar Ladva (foto internetist) male suurmeistri tiitli saamine on tulemus kõrgemast klassist. 

Veel tema tugevaid tulemusi: Eesti meeste meistrivõistlused tavamales, 1. koht (sh Eesti 

juunioride MV 1 koht); Eesti meeste kiirmale meistrivõistlused, 1. koht; Maleolümpial Eesti 

koondises 2. laud; Balti tsooni turniiril 3. koht. Ottomar oli ka 2015. aastal parim 

noorsportlane. 

Noormeeste arvestuses oli esitatud kandidaatidena: Raiko Uus (maadlus), Kaarel Tamm 

(maadlus), Jaanis Soosaar (maadlus), Henrik Priimägi (vehklemine), Toomas Vestli 

(lauatennis), Eerik Pank (maadlus), Joonas Kaskmäe (maadlus), Fred Martin Mägi (maadlus), 

Ainar-Sten Junker (maadlus), Martin Teppan (kergejõustik), Elari Tahvinov (laskmine), Ekke 

Alar Toomingas (laskmine), Karl-Armin Võsur (laskmine), Silver Loorens (laskmine), Eerik 

Salf (laskmine), Kaspar Kohtring (laskmine), Kristo Simulask (kergejõustik), Erki Mitman 



(kergejõustik), Markkus Kõre (kergejõustik), Kevin Sakson (kergejõustik), Reimo Milva 

(maadlus), Robin Särg (kardisõit) ja Demis Teral (vehklemine). 

Rahva lemmikuks saadud häälte põhjal sai Robin Särg – 138 häält, 12,65%. Hääli said kõik 

kandidaadid. 

2016. aasta võistkond on En Garde naiskond. En Garde naiskond (pildil. Foto FB) saavutas 

Eesti meistrivõistlustel 2. koha. Naiskonna koosseisus vehklesid Nelli Paju, Katrina Lehis ja 

Maarja Konrad). Naiskonna treener on Helen Nelis-Naukas. Naiskond sai ka rahva lemiku 

tiitli – 166 häält, 42%. 

Teised kandidaadid tiitlile: En Garde meeskond (Sten Priinits, Peeter Turnau, Indrek Vallik, 

Tarmo Trummal), Spordiklubi Haapsalu püstoli poiste võistkond (Elari Tahvinov, Ekke Alar 

Toomingas, Hendry Viira, Karl-Armin Võsur, Karl Gregor Jakk), Spordiklubi Haapsalu 

püstoli tüdrukute võistkond (Lydia Kurus, Kaisa Kuusik, Kerli Neljas), Spordiklubi Haapsalu 

püstoli meeste võistkond (Jaago Kajalainen, Karl-Adam Kaustel, Raal Kurus), Spordiklubi 

Haapsalu püstoli naiste võistkond (Triin Kuusik, Kerli Neljas, Kaisa Kuusik, Küllike Sinisalu) 

ja Spordiklubi Haapsalu püssi poiste võistkond (Martten Tiitsma, Silver Loorens, Eerik Salf, 

Kaido Kruusamäe). 

2016. aasta seeniorsportlased on Marina Vallik ja Heikki Sool. 

Naisseeniori kategoorias oli ainuke kandidaat Marina Vallik. Ta kuulub petankis Eesti 

paremikku ja sellel alal tema tulemused ka välja toodud on: Eesti meistrivõistluste sisemeister 

paarismängus, Eesti meistrivõistluste pronks naiste üksikmängus ja Eesti meistrivõistluste 

pronks naiste täpsustulistamises. 

Meesseenior 2016 on Heikki Sool.  

Teised kandidaadid olid Raal Kurus (laskmine), Kalju Aigro (tennis), Vello Kuhi (tennis), 

Mati Kallemets (mitmekülgne sportlane, suusatamine, orienteerumine, suusaorienteerumine), 

Reio Engmann (motokross). 

Reio Engmann oli ka rahva lemmik 29% , ehk 82 häälega.  

Juba kolmandat aastat tunnustab Läänela ka neid sporditegijaid, kes maailmakaardile ja Eesti 

meistrivõistlusteke või muudele tipptasemel võistlustulle ei jõua – harrastussportlasi. 

2016. aasta tublimateks harrastajateks tunnistati Ly Märss ja Marko Kukuškin 

Ly Märss osales 2016. aastal paljudel jooksuvõistlustel. Tema tulemused: Haapsalu maraton 

naiste arvestuses 1. koht, üldarvestuses 17. koht, Ridala Jüriööjooks – naisveteranide 

arvestuses 1. koht, üldarvestuses 15. koht, Eesti ööjooks  40+ naiste arvestuses7. koht, SEB 

maraton 21 km 91. koht; Kullamaa maijooks oma vanuseklassis 1. koht; Haapsalu 

Maanteejooks 13. koht. 

Kandidaadid naiste arvestuses olid veel: Kädi Raadla (rattasport), Marelle Saar (tennis) ja 

Kelly Veske (tennis). 

Kädi Raadla oli ülekaalukalt rahva lemmik 137 häälega, eh 45% hääletajate arvust. 

Marko Kukuškin (foto Arvo Tarmula) on Läänemaa autosportlaste seas vägagi tuttav 

konkurent. Tema tulemused: Lääne Regioonimeistrivõistlused rahvaspindis 1. koht;  Eesti 



Autospordi Liidu rahvasprindi karikavõistlused 1. koht; Helmet Palmi mälestusvõistluste sari 

rahvarallis 1. koht  (Võistlusklass 2WD-S või 2WD-b),  Lääne Regiooni meistrivõistluste 

võitja, Läänemaa talimängude auto vigursõidu võitja. 

Teised kandidaadid: Innar Mäesalu (tennis), Martin Loorits (võrkpall), Marek Turu (tennis). 

Rahvahääletuse parima meene sai endale Martin Loorits, kes kogus 159 häält, ehk 40% 

häältest. 

Spordiliit Läänela üleskutsele esitada oma valla sportlik pere, saabus nominente 5 

omavalitsusest. Tublisid peresid märkasid seekord Martna, Haapsalu, Lihula, Ridala ja Lääne-

Nigula. 

Sportlikumaks pereks 2016. aastal valiti Haapsalu pere Uspenski. 

Isa Aap on treener maadlusklubis Dünamo. Lisaks on tegemist kümnekordse Eesti meistriga 

maadluses, samuti kuulub talle maailmameistrivõistluste kaks pronksi ja kaks hõbemedalit 

sumos. Sumos kuulub Aapile ka Euroopa meistrivõistluste kolm pronksmedalit ja sumos on ta 

kuuekordne Eesti meister. Aap oli  aastatel 1990-1992 Eestimaa rammumees. 

Kristiine Uspenski on edukalt võistelnud firmaliigas ja kuulub linna esindusnaiskonda 

korvpallis. 

Pojad Robin ja Kevin tegelevad samuti aktiivselt spordiga. Robin saavutas käesoleval aastal 

15aastaste Eesti meistrivõistlustel 3. koha Kreeka-Rooma maadluses ja Kevin 8. koha. Poisid 

saavutasid 2016. aastal ka Läänemaa noorte basseinitriatlonis 2. (Kevin) ja 3. koha (Robin). 

Mõlemad poisid on olnud ka tublid sportlased noortekotkaste võistlustel. 

Kertu Uspenski – Läänemaa Ühisgümnaasiumi tüdrukute korvpalli tiimi liige. LÜGi I 

võistkond pälvis 2016. aastal Läänemaa Koolispordi liidu korvpalli meistrivõistlustel teise 

koha. Samuti esindas Kertu Haapsalu linna Otepääl toimunud Eesti linnade talimängudel. 

Kata Ria Uspenski – Läänemaa Spordikooli kergejõustiklane. Saavutas 2016. aastal 

Läänemaa järelkasvuvõistlustel kergejõustikus oma vanuseklassis 3. koha. 

Martna vald esitas sportlikuks pereks Kaisa ja Hendrik Rämmani koos neid toetava emaga, 

Viivika Pankin’iga. 

Perekond Ladva oli esitatud Ridala valla poolt.   

Perekond Loorits Lääne-Nigula vallast on üle maakonna tuntud kui võrkpalli perekond. 

Lihula vald poolt esitati konkursile perekond Sõber.  

Eesti Olümpiakomitee võõrustab järgmisel aastal Läänemaa sportlikumat peret Horse Show’l 

Tallinnas koos ööbimisega. Aasta tagasi tunnustati sportlikuma perena perekond Kurismani 

Ridala vallast. 

„Märgatud 2016“ kategooriaga tahab spordiliit tunnustada neid, kes vabatahtlikuna on kaasa 

aidanud erinevate võistluste korraldamisel, kes on panustanud rahalise toetusega maakonnas 

korraldatavat või siis muud spordiinimesed, kes teiste esitatavate kategooriate alla ei sobi. 

Selles kategoorias esitati 5 kandidaati. 2016. aasta tegemiste eest tunnustati klaasmeenega 

Ann Meriste White´i Lihula vallast. 



Ann on töötanud lastega 4 aastat, alustanud kõigiga ratsutamise õppimist päris algusest A-st ja 

B-st ning tänaseks jõudnud punkti, kus need, kes on tulihingeliselt asja juures olnud, saavad 

tuleval aastal osaleda Eesti Meistrivõistlustel Takistussõidus, sest nende võistlustulemused on 

juba nii head.  

Anniga on trennis ka väga turvaline – ta teab mida konkreetne laps suudab ja annab talle alati 

vaid veidi raskema ülesande, et tema oskusi edasi arendada. 

Ann on väga loov. Ei ole ühtegi trenni, mis oleks täpselt sarnane mõne teisega. Iga trenn on 

unikaalne, sest kuidagi oskab Ann leida alati mõne uue ülesande või mooduse kuidas saaks 

ratsutamisoskusi lihvida. 

Ann on väga tark. Lapsed saavad trennides ka väga tugeva teooriapõhja, tänu millele nad 

saavad aru nüanssidest ratsutamises, mis muidu jääksid segaseks. Lapsed, kes käivad üle-eesti 

võistlemas, vajavad juba rohkelt ka teoreetilisi teadmisi, et võistlustel õnnestuda. 

Annile usaldas Eesti Ratsaliit ka Lääne Regiooni Karikasarja ühe etapi korraldamise, mis 

toimus mais 2016. 

Anni enda lühike kokkuvõte oma nägemusest treeneritööst on selline: Treeneri töös pean 

oluliseks eesmärgi loomist ja selle poole treenimist, arvestan iga lapse ja hobuse 

individuaalsust ja eripära. Väga tähtis on seletada miks midagi tehakse. Oluline on, et nii 

lapsed kui ka hobused/ponid end hästi ja turvaliselt tunneksid ja treeningut naudiksid. 

Teised kandidaadid:  

Ants Kristjan Tamm on noor, tubli aktiivne Martna valla spordimees ja spordielu elavdaja.  

Kadri Lukk on vaieldamatult üks säravamaid  laste- ja noorte liikumisharrastuse eestvedajaid.  

Anželika Murik on hea näide sellest, et kui sind ikka midagi huvitab, siis pead ise olema 

aktiivne, võtma asja kätte ning huvipakkuvast saab vormida eluviisi nii endale kui teistele. 

 

OTSUSTATI: 

3.1.Kinnitada aasta noortetreeneriks naissportlaseks Kristina Kuusk 

3.2.Kinnitada aasta meessportlaseks Vaiko Vooremaa 

3.3.Kinnitada aasta noorsportlasteks Carmen Lii Targamaa ja Ottomar Ladva 

3.4.Kinnitada aasta seeniorsportlasteks Marina Vallik ja Heikki Sool  

3.5.Kinnitada aasta harrastussportlasteks Ly Märss ja Marko Kukuškin 

3.6.Tunnustada parimate treenereid tänumeenega.  

3.7.Kinnitada Läänemaa sportlikumaks pereks perekond Uspenski. 

3.8.Kinnitada parimaks „Märgatud 2016“ kategoorias – Ann Meriste-White 

 

4. Läänela 2017. aasta eelarve projekti kinnitamine. 

Tegevjuht oli eelmaterjalina saatnud juhatusele eelarve projekti. Eelarveprojektis: 

Töötasud koos maksufondiga  16859 eur 

Majandamiskulud kokku 62 826 eur, millest:  



maakonna meistrivõistluste korraldamiseks 13 250, 

muude sündmuste korralduskulud ja projektide omafinantseering u 36 000  

Tulude poole aitavad katta: 

Kultuuriministeeriumi tegevustoetus ja liikumisprojekt 

Läänemaa Omavalitsuste Liit 

osalustasud 

KULKA Läänemaa ekspertgrupp ja sihtkapital 

ESML Jõud 

Kohaliku Omaalgatuse programm 

Leader Programm 

EV100 projektivoor 

Lääne Maavalitsus (tervisedendus) 

Hasartmängumaksu Nõukogu 

 

Planeeritavad kulud kokku 81 735, millele võib lisanduda veel Leaderi projekti mahu 

suurenemine 

2016. aasta käive oli 74990 eur 

 

eelarve projektiga on võimalik tutvuda SL Läänela kontoris. 

 

OTSUSTATI: 

4.1. Kinnitada põhimõttelised otsused eelarve projektis.  

 

 

Koosoleku juhataja: Ailar Ladva 

Koosoleku protokollija: Ülle Lass 

 


