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Päevakord: 

1) Aasta Tegijate kandidaatide arutelu ja kinnitamine  

2) Kategooriate „Sportlik pere“, „Märgatud 2017“, parimad sportlased reglementide 

arutelu ja kinnitamine 

3) Spordipidu 2017 

4) Muud tegemised (filmi ja raamatu ettevalmistustööd, 2018 mv korraldamisest, Läänela 

juubeliga seonduv, KULKA preemiatele esitamine).  

 

 *  *  *   

1)  Aasta Tegijate kandidaatide arutelu ja kinnitamine 

Eestimaa Spordiliit Jõud kuulutas välja Aasta Tegijate konkursi korraldamise maakondades.  

Spordiliit Läänela korraldas konkursi Aasta Tegija kohaliku elu edendaja, Aasta 

spordisündmus ja Aasta noortetreeneri kategooriates.  

Aasta noortetreeneri konkursile esitati 3 treenerit: Mihhail Jutkin, Kaja Ladva ja Helen Nelis-

Naukas. Arutelud. Esitatud aneetidega on võimalik tutvuda spordiliidus. Hääletamisest aandas 

ennast Ailar Ladva. 

Aasta noortetreeneriks kinnitati tulemuste põhjal Helen Nelis-Naukas. 

Aasta Tegija – kohaliku elu edendaja kategoorias esitati 4 ankeeti. Arutelu. Juhatus otsustas 

ankeedi põhjal tõsta kandidaat Katrin Lehtpuu harrastussportlaste kategooriasse.  

Kandidaatide ankeetidega on võimalik tutvuda spordiliidus. Aasta Tegijaks kohaliku elu 

edendajaks kinnitati Enn Kerge. Panus maakonna meistri- ja karikavõistluste korraldaja, 

rahvaliigade korraldaja ja Taebla suvevolle korraldaja.  



Aasta spordisündmuseks oli esitatud 4 üritust/sarja: Kullamaa 50. jüriööjooks, Läänemaa 

Sõprade Liiga (2 esitatud ankeeti), Taebla suvevolle ja Swedbanki 15. lastejooks. 

Hääletamisest taandas ennast seotuse tõttu Ailar Ladva.  

Esitatud ankeetidega on võimalik tutvuda spordiliidus.  

Juhatus kinnitas parimaks spordisündmuseks 2017. aastal 17st erinevast spordialast koosneva 

Läänemaa Sõprade Liiga.  

Nimetatud parimad esitatakse Eestimaa spordiliit Jõud tunnustamisele.  

 

OTSUSTATI: 

1.1 Kinnitada parimaks noortetreeneriks Helen Nelis - Naukas 

1.2. Kinnitada parimaks spordisündmuseks Läänemaa Sõprade Liiga 

1.3. Kinnitada Aasta kohaliku elu edendajaks Enn Kerge 

1.4. SL tegevjuhil esitada nimetatud Aasta Tegijad EMSL Jõud tunnustamiseks 

 

2) Kategooriate „Sportlik pere“, „Märgatud 2017“, parimad sportlased reglementide 

arutelu ja kinnitamine. 

Arutelu. Konkursid „Sportlik pere“ ja „Märgatud“ tingimused muutmist ei vaja. Esitatakse 

kandidaate elektrooniliselt.  

Parimate sportlaste tunnustamisel jäävad kategooriad samad. Sisse viidi kandidaatide 

esitamise korras punkt, et klubi peab tegema eelvaliku  ja esitada saab vanusekassis vaid 

maksimaalselt 3 parimat sportlast. Klubi annab endale aru, et esitatakse reaalselt parimate 

valimisel potentsiaalseid maakonna esikolmiku kandidaate. Näiteks kui sportlane on saanud 

vaid kolmandaid kohti, siis reaalselt pole võimalik, et ta kandideeriks maakonna parima 

tiitlile.  

Teised tingimused samad: esitataval peavad olema vähemalt Eesti meistrivõistluste medalid. 

Kui Eesti mv, EM, MM või OM medalid puuduvad, siis lisada vaid 1-2 muud paremat 

tulemust. Eespool kirjeldatav ei laiene harrastussportlaste esitamisele.  

Reglement avaldatakse 1. detsembril kui avatakse spordiklubidele ankeetide esitamise 

keskkond. Esitada saab parimaid vaid klubi ise 10 päeva jooksul.  

Kõik esitatud kandidaadid saavad kutse 12. jaanuaril Haapsalu Kutsehariduskeskuses 

toimuvale Läänemaa spordi aastaauhindade üleandmise tseremooniale.  

OTSUSTATI: 

2.1. Kinnitada parimate sportlaste valimise reglement. Reglement avaldada 4. 

detsembril spordiveebis.  

2.2. Kinnitada konkursi „Sportlik pere“ reglement. Avaldada see 4. detsembril 

spordiveebis. 

2.3. Kinnitada konkursi „Märgatud 2017“ reglement. Avaldada see 4. detsembril.  

2.4. Juhatus koguneb parimaid hindama ja kinnitama 10. jaanuaril. 



 

4. Muud teemad 

Teemadena üles seatud:  

spordipidu – 2017 tunnustamine 

Filmi ja raamatu ettevalmistustööde ülevaade 

2018 meistri- ja karikavõistluste korraldamise ankeetide esitamisest 

Läänela juubeliaasta ettevalmistusest 

Arutelu. 

Spordipidu – 2017 tunnustamine. Hinnapakkumise ootel HKHKs. Tunnustusõhtu nagu ikka – 

auhinnad, näks laual ja kultuuriprogramm. Juubelile avapauk, kuid mitte veel Läänela 

juubelipidu.  

Läänela juubeliaastal kõik Läänela poolt korraldatav toimub juubeli egiidi all. Mõte teha 

Läänela logost juubelilogo. Filmi ja raamatureklaam. Juubelipidu planeerida kokku filmi 

esilinastuse ja raamatu tutvustusega. Nö vastuvõtuna.  

Peaaegu valmis on esimene promoklipp. See on maadlusest. Ettevalmistusel on lauatennise 

klipp. Ajalises graafikus peaks toimuma ka 3 intervjuud. PRIAle esitatakse esimene 

väljamaksetaotlus 50ndal nädalal. Tasuda tuleb igast esitatud arvest 10%, et saaks taotlust 

esitada.   

 

 

OTSUSTATI: 

4.1. Kinnitada põhimõttelised otsused eelarve projektis.  

 

 

Koosoleku juhataja: Ailar Ladva 

Koosoleku protokollija: Ülle Lass 

 


