
 

üldkogu koosoleku protokoll 

 

4. mai 2017.a. kell 18.00 – 19.30 

Haapsalus, Lihula mnt.10 Spordikeskuse kohvikus.  

Kohal olid:  

1. Hani Võrkpalliklubi (Urmas Koppe, juhatuse liige), 

2. Haapsalu Kergejõustikuklubi (Ailar Ladva, volituse alusel); 

3. Läänemaa Kabeklubi (Kalev Randlaine, juhatuse liige); 

4. Läänemaa Jalgpalliklubi (Tiit Koel, juhatuse liige); 

5. Orienteerumisklubi Okas (Erika Laherand, juhatuse liige); 

6. Spordiklubi Haapsalu (Jaanus Levkoi, volituse alusel);  

7. Silma Laskurklubi (Aarne Taal, juhatuse liige); 

8. Läänemaa Jahindusklubi (Aarne Taal, juhatuse liige);  

9. Haapsalu Bowlinguklubi (Urmas Koppe, volituse alusel); 

10. Haapsalu Tenniseklubi (Vello Kuhi, juhatuse liige); 

11. Tenniseklubi Promenaad (Vello Kuhi, juhatuse liige); 

12. Lihula valla spordiklubi (Katrin Lehtpuu, juhatuse liige); 

13. Suusaklubi Sula (Mati Kallemets, volituse alusel); 

14. Jalgrattaklubi Paralepa (Jaan Saviir, juhatuse liige); 

15. Ridala Spordiklubi (Pille Raudsepp, juhatuse liige); 

16. Maadlusklubi Dünamo (Janar Sõber, volituse alusel); 

17. Lõuna-Läänemaa Raskejõustikuklubi Leola (Janar Sõber, juhatuse liige) 

18. Lääne Vibulaskjad (Aare Lauren, juhatuse liige); 

19. SA Põhja-Läänemaa Turismi ja Spordiobjektide Halduskeskus (Mati Kallemets, juhatuse 

liige); 

20. Haapsalu Lauatenniseklubi (Jüri Muuli, volituse alusel); 

21. Läänemaa Koolispordi Liit (Mati Seppi, volituse alusel); 

22. Taebla valla spordiklubi (Enn Kerge, juhatuse liige); 

23. Haapsalu Jahtklubi (Ülle Lass, volituse alusel); 

24. Kullamaa Spordiklubi (Aare Lauren, volituse alusel); 

25. Läänemaa Kergejõustikuklubi (Heigo Hein, juhatuse liige). 

Lisatud äriregistri väljavõtted ja volitused (üldkogu kaustas).  

KOKKU 25 häält   

 



Koosolekul ei viibinud alljärgnevad Läänela liikmed:  

1. Ralliklubi Oru Rally Team  

2. Motoklubi Lääne,  

3. Spordiklubi Risti  

4. Hanila Spordiselts  

5. Jooksuklubi Tempo 

6. Spordiklubi Palivere 

7. Spordiklubi Nõva, 

8. Petanque Klubi WICIA  

9. MTÜ Igaühe Terviseklubi 

10. Haapsalu Korvpallikool  

11. Haapsalu Golfiklubi 

12. Spordiklubi Martna 

13. Oru Spordiklubi 

 

Puudus 13 häält  

 

Seisuga 4. mai kell 16 on Läänela liikmeid 38. Üldkogu koosolek on otsustusvõimeline.  

 

PÄEVAKORD: 

1) Protseduurilised reeglid. Päevakorra kinnitamine.  

Hääletuskomisjoni valimine. Ettepanek hääletuskomisjoni liikmeteks  esitati Katrin Lehtpuu 

ja Erika Laherand.  

Kõik olid poolt (25 mandaati). 

Koosoleku  juhataja ja protokollija valimine. Ettepanek koosoleku juhatajaks hääletada 

Ailar Ladva ja protokollijaks Ülle Lass. 

Kõik olid poolt (25 mandaati). 

OTSUSTATI: 

1.1. Kinnitada häältelugemise komisjoni koosseis: Katrin Lehtpuu ja Erika Laherand 

1.2. Kinnitada koosoleku juhatajaks Ailar Ladva ja protokollijaks Ülle Lass 

 

2. Päevakorra kinnitamine 

Ettepanek: Kinnitada päevakord juhatuse poolt etteantud punktidega.  

Päevakord: 

1.Protseduurilised reeglid (Häältelugemise komisjoni valimine, koosoleku juhataja ja 

protokollija valimine.  



2. Koosoleku päevakorra kinnitamine. 

3. SL Läänela ülevaade spordiliidu tegevusest ja majandusaasta aruande kinnitamine.  

4. Läänela info, teated: 

Läänela 90 – Läänemaa spordi lugu (Leader) tutvustus 

EV100 taotlusvoor – Läänela kingib 2018. A Eestile 100. sünnipäevaks 90 spordivündmust.  

Läänemaa suvemängud 

Kuidas võiks toimuda spordi juhtimine tulevastes omavalitsustes 

Kõik olid poolt (25 mandaati).  

Kultuuriministeeeriumi ja EOK teated.   

OTSUSTATI: 

2.1. Kinnitada päevakord   

 

3. SL Läänela ülevaade spordiliidu tegevusest ja majandusaasta aruande kinnitamine. 

Kuulati Ülle Lassi sisuaruannet. 

Lääne Maakonna Spordiliit Läänela 2016. aasta tegevuste sisukokkuvõte. 

Lääne Maakonna Spordiliit Läänela taasloodi 1990. aasta märtsikuus. Seisuga 31.12.2016  oli 

spordiliit katusorganisatsiooniks 40-le spordiklubile, -seltsile ja -liidule. Üheks spordiliidu 

ülesandeks on kõigi maakonnas tegutsevate klubide kaasamine liidu tegevusse ning aidata 

kaasa  spordiklubide moodustamisele omavalitsustes. Spordiliidu juhatus on 7-liikmeline ja 

seda juhib Ailar Ladva. Spordiliit on Eesti Olümpiakomitee, Eestimaa Spordiliidu "Jõud" ja 

Eesti Spordiveteranide Liidu liige. 

Liidu asukohaks on Haapsalu linn, Lihula mnt 10 ja tegevus piirkonnaks Läänemaa.  

Liit on kinnitatud Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja. 

SL Läänela üldkogu koosolek toimus 26. mail 2016.a. kell 18.00 – 19.30 Haapsalus, Lihula 

mnt.10 Spordikeskuse kohvikus. Osales 23  liikmesklubi.  Päevakorras olid alljärgnevad 

teemad: 

1)Protseduurilised reeglid (10min)  Koosoleku juhataja ja protokollija valimine, kinnitamine). 

2) Päevakorra eelnõu tutvustus, päevakorra kinnitamine (10 min)  

3) SL Läänela peasekretäri ülevaade spordiliidu tegevustest ja majandusaasta aruande 

kinnitamine (30 min).   

4) Muud teemad 

  Läänemaa meistrivõistluste korraldusest 2017 



LÄÄNEMAA Suvemängud ja Talimängud 

Maakonna spordi arengukava ülevaatamise protsessist 

Veteranide spordimängudest Haapsalus 

Elustiili Maraton 

Vahendite rendist 

Läänela 90 (2018) 

Eestimaa Talimängud Valgas 3.-5. Märts 2017  Majanduskulude aruande vorm  

Vaba mikrofon 

2016. aastal toimus 6 juhatuse koosolekut. Protokollid on leitavad www.laanesport.ee.  

Liidus on 1 põhikohaga töötaja. Juhatuse liikmetele töötasu ei maksta. Küll aga 

kompenseeritakse nendele sõidukulu koosolekutele. Kolme  projekti juures kasutati 

töövõtulepinguga abilist. 

Tegevus on toimunud kinnitatud aasta tegevuskavale ja ürituste kalendrile. Läänela esindus 

osales 2016. aastal kõikidel Jõudi poolt korraldatud seminaridel.  

Läänemaal korraldati 2016. aastal meistrivõistlused järgmistel aladel: individuaalsed ja 

võistkondlikud meistri- ja karikavõistlused bowlingus, mv kreeka-rooma maadluses, kv 

võrkpallis meeskondadele, mv laskmises, kv võrkpallis naiskondadele, kv korvpallis 

naiskondadele, mv jalgpallis meeskondadele, mv saalihokis meeskondadele, mv 

orienteerumises, mv petankis (segatrio, trio, singel, duppel, segaduppel, tulistamine), mv 

jalgrattakrossis, mv tennises, mv jahipraktilises laskmises kuulilaskmise harjutuses, mv 

jalgpallis naiskondadele, mv rannavõrkpallis meestele ja naistele, mv tänavakorvpallis 

naiskondadele, mv ja kv golfis, mv avamerepurjetamises, mv vehklemises (epee), ind ja 

meeskondlikud mv sportlikus jahilaskmises (haavlilaskmine), mv discgolfis, mv 

kergejõustikus, mv segavõrkpallis, mv korvpallis naiskondadele, mv võrkpallis 

naiskondadele, mv jalgpallis U-19, mv ujumises, mv saalijalgpallis naiskondadele, mv kabes, 

mv võrkpallis meeskondadele, mv lauatennises, mv saalihokis naiskondadele, mv korvpallis 

meeskondadele, mv jääpurjetamises, mv autode jäärajasõidus, mv saalijalgpallis 

meeskondadele. Kõikidel aladel anti välja medalid ja karikad vastavalt kokkulepetele. 

Juhatuse poolt kooskõlastati kõikide meistri- ja karikavõistluste protokollid. 

Koostöös EOK ja Haapsalu linnaga korraldati Haapsalu linna koolilastele väga uhke 

vastlapäevasündmus. 

Spordiliit toetas osalemist Eestimaa Spordiliit Jõud poolt korraldatud meistrivõistlustel 

osavõtu tasumisel ja sõidukulude osalisel  kompenseerimisel. Jõud meistrivõistlustel on 

osaletud järgmistel aladel: laskmine, orienteerumine, petank, maadluses, lauatennis. Osaletud 

on Eesti Spordiveteranide Liidu, suusatamises ning Veteranide spordimängudel.  

2016. aastal jätkus koostöö kehalise kasvatuse ainesektsiooniga. 2016. Aastal käidi tutvumad 

Ida-Virumaa koolispordiga, maakonna erinevate spordirajatistega.  

Alates 2015. a septembrist toimus (kuni maini 2016)  Läänemaa Võistkondlik sarivõistlus (e 

endine firmade karikasari. Osaleb 12  ettevõtet/firmat/asutust. Võisteldakse 14 spordialal: 



lauatennis, siseorienteerumine, bowling, vibu, petank, lendgolf, jalgratas, golf, noolevise, 

laskmine, sulgpall, kanuusõit, autode vigursõit ja tõukekelk. Olemuselt liikumisharrastuslik 

sari on populaarne Haapsalu piirkonnas. Toetust selle sarja läbiviimiseks taotleti juurde 

KOPist. 

2016. a parimaid sportlasi ja spordivaldkonna edendajaid tunnustati  13. jaanuaril Taeblas. 

Tunnustati parimaid sportlasi, spordivedureid, sportlikke peresid ja toetajaid  

http://www.laanesport.ee/laanemaa-parimad-sportlased-on-kristina-kuusk-ja-vaiko-vooremaa/ 

http://www.laanesport.ee/2016-aasta-spordisundmus-on-haapsalu-i-uisumaraton/ 

http://www.laanesport.ee/sportlikumad-pered-2016-laanemaal/ 

http://www.laanesport.ee/tunnustus-kategoorias-margatud-2016/ 

http://www.laanesport.ee/aasta-tegijad-kohaliku-spordielu-edendajad-on-tarmo-tuisk-ja-

helen-nelis-naukas/ 

Läänemaa XXI Talimängud toimusid 13. veebruaril Martnas. 

http://www.laanesport.ee/laanemaa-xxii-talimangud-toimuvad-13-veebruaril-martnas/ 

http://www.laanesport.ee/laanemaa-xxii-talimangud-voitis-laane-nigula/ 

Läänemaa XXII Suvemängud Toimusid Hanilas. Kokku osales mängudel 7 omavalitsust. 

Võisteldi 13 alal.  

http://www.laanesport.ee/laanemaa-xxiii-suvemangud-voistis-lihula/ 

6.-7. augustil toimusid Haapsalus Eesti spordiveteranide spordimängud. Spordiliit Läänela oli 

peakorraldaja.  

Treeneritele, õpetajatele ja kõikidele huvilistele korraldati koolitus „Spordi vaimne ja 

füüsiline pool“. Käsitletud teemad: Treeneri juhtimisstiilid, Suhtlemine vastavalt sportlase 

vanusele, Tagasiside liigid ja põhimõtted. Lektoriteks Kristel Kiens (MA sporditeadustes, 

suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, 

suundumusega spordipsühholoogiale). Noorsportlaste terviseuuringute korraldus Eestis, 

noorsportlaste sagedasemad terviseprobleemid. Ealised iseärasused noortespordis, varajane 

spetsialiseerumine. Näiteid Läänemaa terviseuuringute põhjal. Arutelu ja küsimused .Lektor  

Dr. Eve Unt (Spordimeditsiini ja taastusravi kliinik, spordimeditsiini ja taastusravi dotsent, 

Tartu Ülikool, TÜ kliinikum ja HNRK ) 

28. augustil toimus Elustiili Maraton.“Elustiili maratoni" eesmärk oli propageerida tervislikke 

eluviise, pakkuda inimestele teavet ja oskusi tervislikult oma elu elada. Kui tervislikust 

toitumisest, käitumisest ja liikumisharrastusest saab igapäeva lahutamatu osa, on inimene 

tervem, rõõmsam ja tegusam. See oligi “Elustiili maratoni “eesmärk. Üritus ei olnud 

spordivõistlus, vaid see on mõnus liikumine igale osalejale ettevalmistatud rajal, kus ootavad 

teda 42 huvitavat “jaama”, igas jaamas on osalejale nutikas ülesanne, mis aitab kaasa 

terviseteadlikkuse tõstmisele. Iga jaama puhul töötab 2 eesmärki – maakonna liikumis- ja 

kultuuritegevuste võimaluste tutvustus ning lisaks vastava valdkonna enda reklaamimine ja 

turundamine. Osales u 500 huvilist.  

https://www.facebook.com/events/1246010292083619/ 



Eestimaa Spordiliit Jõud aastalõpupeol said tunnustust noortetreener Aavo Tomingas, 

Vehklemiskultuuri arendamise eest Helen Nelis Naukas ja Haapsalu spordibaaside eestvedaja 

Tarmo Tuisk. Parima spordisündmus oli Haapsalu I Uisumaraton. 

Igapäevaselt toimub infovahetus ja koostöö kõigi Läänemaa spordiklubide vahel ning töötab 

spordiinfoportaal www.laaneport.ee. Uudiseid ja reklaame kajastatakse ka Facebookis 

https://www.facebook.com/laanesport. Teavet saadetakse spordiklubide listi, kehalise 

kasvatuse õpetajate listi, koolide listi ja omavalitsuste listi. Kajastusi ka paberlehes Lääne Elu 

ning selle online väljaandes. Kajastused laanlane.ee veebilehel ja www.laanemaa.ee lehel. 

Olulist  maakondlikku sporditeavet edastatakse ka Facebookis Haapsalu ja Läänemaa lehel.   

Spordiüritused kultuurikava.ee kalendris, olulisemad liikumisüritused samuti liigume.ee 

kalendris.  

Spordiliidu tegevjuht kuulub Läänemaa Arenduskoja koosseisu ja on seal spordi teemakoja 

juht. 

Spordiliit on kaasatud aktiivselt aruteludesse Palivere liikumisradade arendamise teemal.  

Võistluste protokollid on üleval Läänemaa Spordiliidu kodulehel www.laanesport.ee, 

spordialade all.  

Ettepanek aruanne kinnitada.  

Mati Seppi tähelepanek – ettepanek sisuaruandes kõik meistrivõistlused korralikult välja 

kirjutada. Ettepanekut arvestati. Muudatused on sisse viidud juba protokollis.  

Kuulati Prasident Ailar Ladva lühikest selgitust finantsosale aruandes: 

Bilansis - raha pangas 1592.- eurot, sellest Sularaha arveldusi ei teostata. Raamatuid 2x3, 2 

komplekti väärtusega 25 eurot. Põhivarana oli arvel kontorimööbel, mis amortiseerus 2017. a 

märtsikuuks. 

Eelmiste aastate kasum kokku 1921.- eurot, 2016.a lõpetas SL Läänela tegevuse kahjumiga 

748.- eurot. Kahjumi tekitasid: Paremate sportlaste austamisõhtu teatud kulud kaeti 

2016.aastal. Kokkuvõtlikult on ettevõtte kasum 01.01.2017.a seisuga 1173.- eurot.  

Tulemiaruanne: Liikmemaksud kokku 820.-; toetused Jõud-lt, Kultuuriministeeriumilt, 

Kultuurkapitalilt, EOK-lt  ja Lääne Maavalitsuselt kokku 60818.-. See on ka sihtotstarbeline 

toetus. 

Muu ettevõtlustulu oli summas 13 352 - Talimängude, Suvemängude, telgi rent, Läänemaa 

Võistkondlik sarivõistlus, ESL veteranide spordipäev, suveseminar, Läänemaa terviseürituste 

sari. 

Töötajaid oli aasta jooksul 3 – töölepingu alusel töötab Ülle Lass. Käsunduslepinguga töötasid 

Tiina Alasoo (2 projekti) ja Eve Unt- abiks projektide läbiviimisel. 

Poolt 25 mandaati. 



 

OTSUSTATI: 

3.1. Kinnitada 2016.  a Majandusaasta aruanne  

 

 

4. Läänela info, teated teemadel: 

Läänela 90 – Läänemaa spordi lugu (Leader) tutvustus 

EV100 taotlusvoor – Läänela kingib 2018. A Eestile 100. sünnipäevaks 90 spordivündmust.  

Läänemaa suvemängud toimuvad Haapsalus 

Kuidas võiks toimuda spordi juhtimine tulevastes omavalitsustes 

Kultuuriministeeeriumi ja EOK teated. 

OTSUSTATI:       

7.1.  Võtta info teadmiseks 

 

 

Juhatas         Protokollis  

Ailar Ladva         Ülle Lass 


