Üldkogu koosoleku protokoll
13. märts 2018.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 (Erkki Lass, volituse alusel);
7. Silma Laskurklubi (Aarne Taal, juhatuse liige);
8. Läänemaa Jahindusklubi (Aarne Taal, juhatuse liige);
9. Haapsalu Tenniseklubi (Vello Kuhi, juhatuse liige);
10. Lihula valla spordiklubi (Katrin Lehtpuu, juhatuse liige);
11. Suusaklubi Sula (Juhan Lukk, juhatuse liige);
12. Jalgrattaklubi Paralepa (Agu Lehemaa, juhatuse liige);
13. Ridala Spordiklubi (Meelis Nukki, juhatuse liige);
14. Maadlusklubi Dünamo (Aap uspenski, juhatuse liige);
15. Lõuna-Läänemaa Raskejõustikuklubi Leola (Janar Sõber, juhatuse liige)
16. SA Põhja-Läänemaa Turismi ja Spordiobjektide Halduskeskus (Mati Kallemets,
juhatuse liige);
17. Haapsalu Lauatenniseklubi (Heikki Sool, volituse alusel);
18. Taebla valla spordiklubi (Enn Kerge, juhatuse liige);
19. Haapsalu Jahtklubi (Indrek Viiret, juhatuse liige);
20. Läänemaa Kergejõustikuklubi (Urmas Koppe, volituse alusel)
21. Spordiklubi Risti (Lauri Tanner, juhatuse liige);
22. Spordiklubi Palivere (Väino Munsind, juhatuse liige);
23. Haapsalu Korvpallikool (Marek Pragi,juhatuse liige);
24. Oru Spordiklubi (Kadi Paaliste, juhatuse liige).

Lisatud äriregistri väljavõtted ja volitused (üldkogu kaustas).
KOKKU 24 häält

Koosolekul ei viibinud alljärgnevad Läänela liikmed:
1. Ralliklubi Oru Rally Team
2. Motoklubi Lääne
3. Hanila Spordiselts
4. Jooksuklubi Tempo
5. Spordiklubi Nõva,
6. Petanque Klubi WICIA
7. MTÜ Igaühe Terviseklubi
8. Haapsalu Golfiklubi
9. Spordiklubi Martna
10. Kullamaa Spordiklubi
11.Läänemaa Koolispordi Liit
12.Haapsalu Bowlinguklubi
13. Lääne Vibulaskjad
Puudus 13 häält
Seisuga13. märtskell 16 on Läänela liikmeid 37. Üldkogu koosolek on otsustusvõimeline.

PÄEVAKORD:
1) Protseduurilised reeglid. Päevakorra kinnitamine.
Hääletuskomisjoni valimine. Ettepanek hääletuskomisjoni liikmeteks esitati Kadi Paaliste ja
Erika Laherand.
Kõik olid poolt (24 mandaati).
Koosoleku juhataja ja protokollija valimine. Ettepanek koosoleku juhatajaks hääletada
Ailar Ladva ja protokollijaks Ülle Lass.
Kõik olid poolt (24 mandaati).
OTSUSTATI:
1.1. Kinnitada häältelugemise komisjoni koosseis: Kadi Paaliste 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 2017. a tegevusest ja majandusaasta aruande kinnitamine.
4. Põhikirja ülevaatamine ja võimalike muudatuste kinnitamine.
5. Presidendikandidaatide ülesseadmine. Tutvustused. Hääletustulemuste kinnitamine.
6. Juhatuse liikmete arvu määramine, kandidaatide esitamine, kandidaatide lühitutvustused.
Hääletustulemuste kinnitamine.
7. Muud sõnavõtud

Poolt 24 mandaati
OTSUSTATI:
2.1. Kinnitada päevakord

3. SL Läänela ülevaade spordiliidu tegevusest ja majandusaasta aruande kinnitamine.
Kuulati Ülle Lassi sisuaruannet.
Lääne Maakonna Spordiliit Läänela 2017. aasta tegevuste sisukokkuvõte.
Lääne Maakonna Spordiliit Läänela taasloodi 1990. aasta märtsikuus. Seisuga 31.12.2017 oli
spordiliit katusorganisatsiooniks 37-le spordiorganisatsioonile. 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 4. mail 2017.a. kell 18.00 – 19.30 Haapsalus, Lihula
mnt.10 Spordikeskuse kohvikus. Osales 25 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) 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
Kultuuriministeeeriumi ja EOK teated.
2017. 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 2017. aastal kõikidel Jõudi poolt korraldatud seminaridel.
Läänemaal korraldati 2017. 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), mv
discgolfis, mv kergejõustikus, mv korvpallis naiskondadele, mv võrkpallis naiskondadele, mv
ujumises, mv saalijalgpallis naiskondadele, mv kabes, mv võrkpallis meeskondadele, mv
lauatennises, mv saalihokis naiskondadele, mv korvpallis meeskondadele, mv autode
jäärajasõidus, mv saalijalgpallis meeskondadele. Kõikidel aladel anti välja medalid ja karikad
vastavalt kokkulepetele. Juhatuse poolt kooskõlastati kõikide meistri- ja karikavõistluste
protokollid.
Spordiliit toetas osalemist Eestimaa Spordiliit Jõud poolt korraldatud meistrivõistlustel
osavõtu tasumisel ja sõidukulude osalisel kompenseerimisel. Jõud meistrivõistlustel on
osaletud järgmistel aladel: laskmine, petank, maadluses, lauatennis. Osaletud on Eesti
Spordiveteranide Liidu ning Veteranide spordimängudel.
2017. aastal jätkus koostöö kehalise kasvatuse ainesektsiooniga. 2017. korraldati toitumise
koolitus kehalise kasvatuse õpetajatele, treeneritele ja teistele huvilistele. Koolitajaks oli Ott
Kiivikas.
Alates 2017. a Korraldati liikumissari – Läänemaa Sõprade Liiga. Liigas osales 26 tiimi,
võisteldi 17 spordialal.
2017. a parimaid sportlasi ja spordivaldkonna edendajaid tunnustati 12. jaanuaril 2018
HKHKs. Tunnustati parimaid sportlasi, spordivedureid, sportlikke peresid ja toetajaid.
Läänemaa XXI Talimängud võitis Ridala http://www.laanesport.ee/laanemaa-talimangudvoitis-ridala/

Läänemaa XXIV Suvemängud toimusid Haapsalus. http://www.laanesport.ee/24-laanemaasuvemangud-voitis-laane-nigula/
27. 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.
Eestimaa Spordiliit Jõud aastalõpupeol said tunnustust Läänemaa Sõprade Liiga (parim
spordisündmus) ja Aasta Tegija Enn Kerge.
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.
Spordiliit on kaasatud aktiivselt aruteludesse Palivere liikumisradade arendamisse.
Võistluste protokollid on üleval Läänemaa Spordiliidu kodulehel www.laanesport.ee,
spordialade all.
2017. aasta suvel alustati Leader programmist saadava toetuse eest projekti „Läänela 90Läänemaa spordi lugu“ elluviimist. Valmib 40 min dokumentaalfilm ja läbi aegade
parimatest sportlastest raamat.
Kuna küsimusi majandusaasta aruandele ei saabnud, tegi juhatus ettepaneku kinnitada SL
Läänela 2017. a majandusaasta aruanne.
Poolt 24 (kõik) mandaati.

OTSUSTATI:
3.1. Kinnitada 2017. a. Majandusaasta aruanne

4. Põhikirja ülevaatamine ja võimalike muudatuste kinnitamine.

Üldkoosolekule toodud ettepanekud spordiliidu juhatuse poolt.
Ettepanek 1: SL juhatuse liige Janar Sõber palub laiendada põhikirja üldsättes punkti 2:
Vana sõnastus: Läänemaa Spordiliit (edaspidi liit) ühendab Lääne maakonna spordiklubisid ja
ühendusi ühiste eesmärkide elluviimiseks ning vabatahtliku spordiliikumise
koordineerimiseks.
Uus sõnastus: Läänemaa Spordiliit (edaspidi liit) ühendab Eestis tegutsevaid spordiklubisid ja
ühendusi ühiste eesmärkide elluviimiseks ning vabatahtliku spordiliikumise
koordineerimiseks.
Arutelu alguseks rääkis Janar Sõber oma ettepaneku lahti. Saadi aru, et liikmelisus ei loo
nendele mingeid erisusi ega kasu. Tõenäoliselt ei teki tormijooksu liikmelisusele. Pigem
loksub see ajapikku ise paika.Rahaliste eraldiste osas tehti ettepanek muuta meistri- ja
karikavõistluste reglementi. Toetust saavad siiski meie maakonda registreeritud klubid.
Juhatus tegeleb reglemendi uuendamisega.
Kõik kohalviibinud olid poolt, et hääletus on avalik.
Hääletusel: 21 poolt, 2 erapooletut, 1 ei hääletanud

Ettepanek 2: Juhatuse liikmete ettepanek muuta punkti 29 alljärgnevalt:
Liitu juhib juhatus, mis valitakse neljaks aastaks ja koosneb kolmest kuni seitsmest (siiani 59) liikmest.
Arutelu käigus tõdeti, et klubisid võib jääda pigem vähemaks kui juurde tulla. Läänelal pole
kunagi olnud 9 juhatuse liiget.
Hääletus: 23 poolt, 1 ei hääletanud
OTSUSTATI:
4.1. Muuta põhikirja punkti 2 järgmiselt: Läänemaa Spordiliit (edaspidi liit) ühendab
Eestis tegutsevaid spordiklubisid ja ühendusi ühiste eesmärkide elluviimiseks ning
vabatahtliku spordiliikumise koordineerimiseks.
4.2. Muuta põhikirja punkti 29 järgmiselt: Liitu juhib juhatus, mis valitakse neljaks
aastaks ja koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest
4.3. Juhatusel viia põhikirjalised muudatused sisse ühe kuu jooksul.

5. Presidendikandidaatide ülesseadmine. Tutvustused.
Enne üldkoosolekut oli üles seatud 1 presidendikandidaat – Urmas Koppe (esitaja Hani
Võrkpalliklubi).
Koosolekul esitati presidendi kandidaadiks Janar Sõber (esitaja Tiit Koel).
Presidendikandidaatidel paluti paari minuti jooksul oma plaane tutvustada.

Laiali jagati 24 hääletuslipikut.
Hääletus: Urmas Koppe 12 häält, Janar Sõber 12 häält. I hääletusvoor tulemust ei toonud.
Vaheaeg 5 minutit.
Hääletus II voor: Urmas Koppe 14 häält, Janar Sõber 10 häält.
Hääletuskomisjoni ettepanek üldkoosolekule: kinnitada presidendiks Urmas Koppe.
OTSUSTATI:
5.1. Läänela presidendiks kinnitati Urmas Koppe.

6. Juhatuse liikmete arvu määramine, kandidaatide esitamine, kandidaatide
lühitutvustused. Hääletustulemuste kinnitamine.
Juhatus teeb ettepaneku kinnitada juhatusse 5 liiget. Hääletus.
Poolt 23 liiget, 1 lahkus. Vastu ja erapooletuid polnud.
Kinnitati juhatuse liikmete arv: 5
Kandidaadid juhatusse:
1) Urmas Koppe ( Hani Võrkpalliklubi). Kuna osutus valitusk presidendi kohale, siis kustub
nimekirjast)
2) Varje Paaliste (Lääne-Nigula vald, omavalitsuste esindaja)
3) Heigo Hein (Läänemaa Kergejõustikuklubi)
4) Meelis Nukki (Ridala Spordiklubi)
5) Tiit Koel (Läänemaa Jalgpalliklubi)
6 Marek Pragi (Haapsalu Korvpalikool)
Panna hääletusele 5 nime (neljale kohale). Jagati välja 92 sedelit (igale kohal olnud
liikmesklubile 4).
Hääletuskomisjon luges saabunud sedelid üle ja esitas kinnitamiseks järgmised andmed:
Välja jagati 92 sedelit. Hääletas 23 liikmesklubi. 1 mandaat lahkunud.
Hääled jagunesid:
Varje Paaliste 20
Heigo Hein 22
Meelis Nukki 19
Tiit Koel 16
Marek Pragi 13 häält
2 sedelit olid hääletuskastis tühjad.
Kokku tagastati 92 sedelit.
Ettepanek kinnitada juhatuse liikmeteks Varje Paaliste, Heigo Hein, Meelis Nukki ja Tiit
Koel.

OTSUSTATI:
6.1. Juhatuse liikmete arvuks järgmisel neljal aastal on 5
6.2. Kinnitada juhatuse liimeteks Varje Paaliste, Heigo Hein, Meelis Nukki ja Tiit Koel
6.3. Juhatusel teha vastavad muudatused Ettevõtteregistris.

7. Muud sõnavõtud
Vello Kuhi esitas ettepaneku luua maakonnas stipendiumifond, et toetada andekaid noori –
noorsportlase stipendium. Noortetreeneri stipendium.
Põhjused – inimesed lahkuvad, see takistab spordialade jätkusuutlikku treeningprotsessi.
Luua SA? Läänela roll selles? Arutelu. Võtta info teadmiseks ja eestvedajate poolt
korraldamiseks.
OTSUSTATI:
7.1. Võtta info teadmiseks.

Juhatas

Protokollis

Ailar Ladva

Ülle Lass

