
 
      

            

LÄÄNE MAAKONNA SPORDILIIT 
 
 
 
 
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL  nr. 4 
 
 
Haapsalu                                                                                                          05.05. 2011.a   
          
 
Planeeritud aeg  18.00-20.00  Tegelik aeg 18.00 - 21.10  
 
 
Juhatas   Enn Kerge        Protokollis   Peeter Kallas     
    
 
Osa võtsid juhatuse liikmed : Mati Kallemets, Enn Kerge, Lauri Lilleoks, Erkki Lass,  
Heikki Sool, Peeter Kallas,Janar Sõber 
Lahkus: Heikki Sool lahkus seoses treeningutega kell 19.00 
 
 
Päevakord: 
 

1. Spordiliit Läänela revisjonikomisjoni küsimused juhatusele( Heikki Sool) 
2. Läänela Eelarve 2011.a. 
3. Suvemängud  
4. Üldkogu ettevalmistamine ja toimumise kinnitamine. 
5. Muud küsimused 

 
  
 
OTSUSTATI: (ühehäälselt) kinnitada päevakord 
 
Päevakorra punkt nr  1  
 
Revisjonikomisjoni küsimustele vastamine Heikki Sool,andis üle paberi kulude ülevaatest ja 
selgitustest 2011a. esimesest kvartalist.Lisatud küsimustik. 
Raamatute arve tasumiseks viitab Heikki 2007.a. juhatuse otsusele. 
Jõud noorte lauatennise MV  arve nr 981- võistlustel osaleti Läänela rahade eest,kuna Jõud ei 
toeta osalemist. 
2010.a eelarve kinnitamata. 



Liikmemaksu makmata jätnud klubi kustutada Läänela nimekirjast.,Info välja panna Lääela 
kodulehele ja spordiklubide listi. 
GPS- seadme, prillid  ja telefoni nõustus Heikki Sool tasuma kinni kuna puudub juhatuse 
otsus nimetatud esemete soetamiseks.Läänela juhatus koostab nõude, kuna ei pea nimetatud 
esemeid Läänela põhitegevusega seotud ülesannete täitmiseks vajalikuks. 
Nimetatud esemed ei kajastunud üleandmis-vastuvõtu aktis 15.04.2011.a. 
Küsimused ja vastused kulude kohta bensiini ja telefoni kohta esitab Heikki Sool 
revisjonikomisjonile. 
Juhatus arutas Heikki Soola töövaidluskomisjoni kaebust ja tekkinud olukorda. 
Juhatus otsustas Heikki Soolaga lõpetada töösuhe poolte kokkuleppel.Rahaliste kohustuste 
täitmisel lähtuda kehtivast töölepingust  nr1/2007 sõlmitud 05.07.2007.a. 
Töövaidluskomisjonile koostab Enn Kerge vastuskirja juhatuse otsusest. 
Lisaks täpsustab Enn Kerge kuupäeva mis ajaks Heikki Sool annab vastused revisjoni 
komisjoni küsimustele kuid mitte hiljemalt kui 12.05.2011.a. ja esitab sõidupäevikud 
ajavahemikus jaanuar 2010 kuni 16.04.2011.a. 
Revijonil koostada lõppakt juhatusele hiljemalt 16.05.2011.a. 
 
OTSUSTATI: (  6 poolthäält) nimetatud informatsioon teadmiseks võtta ja asuda püstitatud 
ülesandeid täitma. 
 
Päevakorra  punkt nr 2: 
 
Peasekretär andis ülevaate eelarve kujunemisest ja uuest formaadist. 
Lisaks tegi peasekretär ettepaneku, kajastada eelarvet kvartaalselt tulenevalt rahavoogudest. 
Toetust ei leidnud liikmemaksu tõstmine,vaid seati eesmärgiks liikmete liikmemaksude 
võlgadega tegelemine ja tasumine. 
 
Sõna võtsid: Peeter Kallas, Mati Kallemets, Lauri Lilleoks, Janar Sõber, Erkki Lass,Enn 
Kerge 
 
OTSUSTATI: (ühehäälselt) võtta info teadmiseks ja suunata eelarve kolmandale lugemisele. 
 

Päevakorra  punkt nr 3: 
 
Peasekretär andis ülevaate suvemängude korraldamise ja läbiviimisega seotud informatsiooni. 
Plaanitud aeg on 13.08.2011.a. Toorakul.Lisaks ülevaade  Eestimaa mängude toimumisest. 
Lisaks arutati maakonna MV seotud korraldusküsimusi. 
Otsustati ,et korraldaja (vastavalt juhatuse 16.03.2011.a. otsusele) esitab MV või KV 
korraldamisega seotud reaalsete kulude eelarve (sh osalustasu,korralduskulud,kohtunike 
tasu,saaliüür jne.)  ja koostab juhendi,ning edastab selle Läänela pasekretärile.Võistluste 
korraldajaga sõlmitakse leping.Edaspidi leida võimalus,et korraldada koolitus klubidele 
kuidas korrektselt korraldada ja läbiviia eri spordialade võistlusi. 
 
Sõna võtsid: Mati Kallemets, Peeter Kallas,Janar Sõber, Lauri Lilleoks, Enn Kerge 
 
OTSUSTATI:( (ühehäälselt)  võtta vastav informatsioon teadmiseks ja tehti ülesandeks 



peasekretäril teavitada klubisid kes korraldavad maakonna MV ja KV (16.03.2011.a. otsus) 
ja vastav info kajastada Läänela kodulehel. 
 
Päevakorra  punkt nr 4: 
 
Juhatus leidis,et plaanitud kuupäeval,seoses tekkinud olukorraga üldkogu korraldada,ei saa. 
Lükata ülkogu edasi juunikuu esimesse poolde.Küsimus suunati edasi järgmisele juhatuse 
koosolekule.Lisaks tuleb üle vaadata Läänela põhikiri ja vajadusel täiendada ja parandada. 
 
Sõna võtsid: Janar Sõber, Lauri Lilleoks, Mati Kallemets, Erkki Lass 
 
OTSUSTATI: (ühehäälselt) võtta vastav informatsioon teadmiseks ja juhatuse liikmetel teha 
hiljemalt 16.05.2011.a. täiendusi,parandusi ja ettepanekuid põhikirja kaasajastamiseks. 
 
 
Päevakorra  punkt nr 5 
 
Peasekretär andis ülevaate Tallinnas 04.05.2011.a. toimunud Regionaalse Spordinõukogu 
koosolekust.Juhatus volitas sõlmima töölepingut peasekretäriga Enn Kerget. 
 
Sõna võtsid: Erkki Lass, Peeter Kallas, Enn Kerge 
 
OTSUSTATI: (ühehäälselt) võtta info teadmiseks ja volitada Enn Kerget sõlmima töölepingut 
Madis Sarikuga. 
 
Sellega oli päevakord ammendunud. 
 

 
Otsuse nr Otsused, tegevus Vastutaja 
      1. Revisjonikomisjonile vastuskirja koostamine hiljemalt 

12.05.2011 lisaks esitada sõidupäevikud 
 

Heikki Sool 
Enn Kerge 

      2. Revisjonil koostada lõppakt hiljemalt 16.05.2011.a. Enn Kerge 

      3. Vastuskirja koostamine ja edastamine 
töövaidluskomisjonile tulenevalt juhatuse otsusele 
05.05.2011.a. 
 

Enn Kerge 

      4. Eelarve esitamine juhatusele järgmiseks juhatuse 
koosolekuks ja klubide teavitamine liikmemaksu 
võlgadest 
 

Madis Sarik 

      5. Juhatuse otsuse edastamine klubidele kes korraldavad 
2011.a. maakonna MV ja KV 
Ettepanekute tegimine koolituse korraldamiseks 
klubidele kvaliteetsete võistluste korraldamiseks 

Madis Sarik 



Läänemaal. 
 

      6. Läänela põhikirja uuendamine ja parandusettepanekute 
tegemine  hiljemalt 16.05.2011.a. 
 

Läänela juhatus 

     7. Volitada Enn Kerget sõlmima töölepingut Läänela 
peasekretäriga  Madis Sarikuga 

Enn Kerge 

   

   

 
 
 
Enn Kerge                                                     Peeter Kallas 
Koosoleku juhataja                            Koosoleku protokollija 
 
 


