
Lääne Maakonna Spordiliit „Läänela“ 

üldkogu koosolek 

 

19. november 2015.a. kell 17.30 – 19.30 

Haapsalus, Lihula mnt.10 Spordikeskuse kohvikus.  

Kohal olid:  

1.Spordiklubi Risti (Ülle Lass, volituse alusel) 

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

3. MTÜ Haapsalu Bowlinguklubi (Urmas Koppe, volituse alusel); 

4. Spordiklubi Martna (Rauno Raudne, volituse alusel); 

5. Haapsalu Korvpallikool (Marek Pragi, juhatuse liige); 

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

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

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

9. Taebla valla Spordiklubi (Enn Kerge, juhatuse liige); 

10. Kullamaa Spordiklubi (Mai Jõevee, juhatuse liige); 

11. Orienteerumisklubi Okas (Grete Kindel, volituse alusel); 

12. Oru Spordiklubi (Kadi Paaliste, juhatuse liige); 

13. SK Läänemaa Invasport (Kadi Paaliste, volituse alusel); 

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

15. Spordiklubi Haapsalu (Erkki Lass, volituse alusel);  

16. Põldotsa Rahvaspordiklubi (Alvar Kiisk, volituse alusel);  

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

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

19. Spordiklubi Palivere (Väino Munskind, juhatuse liige); 

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

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

22. Lihula valla spordiklubi (Mairo Kanter, juhatuse liige); 

23. Petanque Klubi WICIA (Aivar Sein, juhatuse liige); 

24. Suusaklubi Sula (Juhan Lukk, juhatuse liige); 

25. Jalgrattaklubi Paralepa (Agu lehemaa, juhatuse liige); 

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

27. Haapsalu Golfiklubi (Tõnu Merilo, juhatuse liige); 

28. Maadlusklubi Dünamo (Aap Uspenski, juhatuse liige); 

Lisatud äriregistri väljavõtted ja volitused (üldkogu kaustas).  

KOKKU 28 häält   

 

Koosolekul ei viibinud alljärgnevad Läänela liikmed:  



1. Mittetulundusühing Taebla spordi- ja kultuuriklubi PALLET,  

2. Ralliklubi Oru Rally Team,  

3. Motoklubi Lääne,  

4. Jooksuklubi Tempo, 

5. Haapsalu Jahtklubi,  

6. Haapsalu Lauatenniseklubi, 

7. Hanila Spordiselts,  

8. Vehklemisklubi En Garde, 

9. Tuulberg.eu Liiga, 

10. Spordiklubi Nõva, 

11.Läänemaa Koolispordi Liit, 

12. Lõuna-Läänemaa Raskejõustikuklubi Leola 

 

Puudus 12 häält.  

 

Seisuga 19. november on Läänela liikmeid 40. 

 

PÄEVAKORD: 

1) Protseduurilised reeglid. Päevakorra kinnitamine.  

Hääletuskomisjoni valimine. Ettepanek hääletuskomisjoni liikmeteks  esitati Grete Kindel ja 

Marek Pragi.  

Kõik olid poolt (28 mandaati). 

Koosoleku  juhataja ja protokollija valimine. Ettepanek koosoleku juhatajaks hääletada 

Ailar Ladva ja protokollijaks Ülle Lass. 

Kõik olid poolt (28 mandaati). 

Ettepanek: Kinnitada päevakord juhatuse poolt etteantud punktidega.  

Päevakord 

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

protokollija valimine. Päevakorra kinnitamine. 

2. Hääleõigusest üldkogu koosolekul 

3. Revisjonikomisjoni moodustamisest 

4. Juhatuse ettepanekul liikmemaksu tõstmine 

5. Juhatuse liikme tagasiastumine ja uue juhatuse liikme kinnitamisest. 

6. Läänela info, teated 

7. Motivatsiooniloeng „Motivatsioon ja koostöö spordis“. 

Kõik olid poolt (28 mandaati).   



 

OTSUSTATI: 

1.1. Kinnitada häältelugemise komisjoni koosseis: Grete Kindel ja Marek Pragi 

1.2. Kinnitada koosoleku juhatajaks Ailar Ladva ja protokollijaks Ülle Lass 

1.3. Kinnitada üldkogu koosoleku päevakord 

 

2. Hääleõigusest üldkogu koosolekul 

Ailar Ladva. Teema tuli arutlusele liikmemaksu tasumise arutelu juures.  

Kahjuks ei ole võimalik liikmel hääleõigust ära võtta. Kas teema puudutab ainult liikmemaksu 

tasumata jätmist? Või ka muud riigi statistika võlgnevust? 

Rõhutan ka Läänela põhikirjast Läänela liikmekshakkamise puhul liikme kohustusi (Põhikiri 

p 12, alapunktidega). Me üsna tihti kipume unustama selle, et miks me liige oleme üldse... Me 

kipume unustama, et ollakse liikmeks astunud ikka omal soovil... st ka ühingu arendamisele 

kaasaaitamist. Et see ei tähenda üldse saamist, vaid väga palju andmist ja panustamist. 

Liikmed ju ise ka juhivad organisatsiooni, kus nad ju ka ainult ei saa, aina panustavad.  

Juhatus saab liikmeid välja heita... aga peab olema alus selleks. Alus on olemas kohustuste all 

põhikirjas p 3 alapunkt 2: täitma liidu põhikirjast tulenevaid kohustusi ning üldkoosoleku ja 

juhatuse otsuseid. Samuti ollakse liidu liikmeks astumisel kohustatud osalema üldkogude 

töös, seisma liidu eesmärgi ja põhimõtete eest, osalema liidu tegevuses, tasuma kehtestatud 

liikmemaksud ja sihtotstarbelised maksud.  

Juhatuse pädevusse kuulub liikmete küsimus nende punktide vastu eksimise eest. 

Loodame, et teema on kõigile nüüd arusaadav. Kõikide liikmete kohustus on tunda 

organisatsiooni põhikirja.  

OTSUSTATI: 

2.1. Võtta informatsioon teadmiseks. Liikmemaksu võlglased kustutatakse 

liikmestaatusest automaatselt kalendriaastale järgneva jaanuarikuu esimesel koosolekul 

kohustuste mittetäitmise eest.  

 

3. Revisjonikomisjoni moodustamisest 

Urmas Koppe, teema kerkis arutlusele kevadisel üldkogu koosolekul. 

Revisjonikomisjoni kohta teadmist ja nõu on küsitud Läänemaa Arenduskeskusest. 

Arenduskeskuse sõnul pole viimastel aastatel olnud ühtegi väga pädevat komisjoni, kes teed 

tööd oskuslikult ja mõttega.  



LAKi soovitus revisjonikomisjoni moodustamiseks on: komisjonis võiks olla MTÜ alaste 

raamatupidamisteadmistega ja suure praktikaga liige. Komisjoni lihtsalt komisjoni pärast pole 

mõtet moodustada. Moodustada võiks siis kui on silmnähtavalt spordiliiduga ja selle 

rahakasutusega midagi väga silmnähtavalt kehvasti ja võib olla kahtlus, et raha kasutatakse 

vääratel eesmärkidel.   

Juhatus näeb, et revisjonikomisjon võiks olla juhatusele pigem koostööpartner. Kohtumised 

võiks olla kohustuslikud sellisel juhul vähemalt 2-3 korda aastas. Kokku peaks olema lepitud 

koostöö ja kontrolli mehhanism - mida ja kuidas ja millal kontrollitakse. Koostöö peab olema 

pidev. Revisjonikomisjoni töö peab olema vabatahtlik, tasudes vaid sõidukulu (nagu 

juhatusel). 

Eetiline oleks, et revisjonikomisjoni  valitavad liikmed oleks ise korrektsed. St seda, et 

nendega seotud klubid  on nii spordiliidu kui riigi ja fondide ees täitnud oma kohustused 

õigeaegselt. Ilus oleks kui komisjoni võimalik valitav liige oleks koosolekul kohal. Samuti 

oleks korrektne, kui revisjonikomisjoni valitav liige pole eelnevad 5 aastat olnud ise olnud 

seotud juhatuse liikmena.  

Hetkel toimib raamatupidamises nii: Läänela raamatupidaja pidev kontroll ja kuluridade 

saatmine tegevjuhile projektide kohta eelarve jälgimiseks on igakuiselt.  

Tegevjuht annab juhatuse koosolekutel pidevalt ülevaadet. Praegu toimib kõik hästi. 

Ettepanek1: moodustada komisjon 

Hääletamine: 1 poolt, 7 vastu, 20 erapooletud. 

OTSUSTATI: 

3.1. Võtta informatsioon teadmiseks ja revisjonikomisjoni ei moodustata. 

 

4. Juhatuse ettepanekul Läänela liikmemaksu tõstmine. 

Tiit Koel, teema kerkis arutamiseks kevadisel üldkogu koosolekul.  

Sissejuhatus. Kevadel arutleti selle üle, kas peaks 2016. aastast tõstma liikmemaksu. 2015. 

aastal on liikmemaks sisuliselt leidnud kulutuse ainult kahe üldkogu koosoleku 

korraldamiseks. Paluti sügisel teema uuesti üldkogu ette tuua.  

Miks liikmeks astutakse? Kindlasti mitte selleks, et ainult kasu saada. Läänela põhikiri ütleb, 

et tegelikult ei tohi liikmetele rahaliselt mõõdetavaid soodustusi anda. Nii ongi.  Kõik , kes on 

teinud oma klubi teab MTÜ seadusest, et avalikes huvides tegutsev organisatsioon on vägagi 

jälgitav. Spordiliit on avalikes huvides tegutsev ühing. Spordiliidu ühiseks arendamiseks on 

ühingus soovinud olla 40 klubi. Liikmeks ei ole astutud oma hüvede parandamiseks. 

Astutakse ikka sooviga arendada seda organisatsiooni, mille liikmeks saada tahetakse.  



Eesmärk liikmemaksu tõstmisel pole mitte see, et peab liikmele aina rohkem pakkuma, vaid et 

spordiliidul oleks arenemisvõimalusi. Näiteks plaanitav liikmemaks ehk ei kata ära 2016. 

aastal maksmisele minevat www.laanesport.ee uut toimetamise keskkonda, mis on kõige 

silmapaistvam ja igapäevasem infoallikas spordis.  

Liikmemaks on vahend organisatsiooni üleval pidada. Kui liikmed tahavad, et oleks tugev 

organisatsioon, siis peavad liikmed panustama. Läänela vajab arendamiseks kvaliteeti ja hästi 

toimivaid liikmeid. Elujõulised liikmed = elujõuline organisatsioon. 

Ettepanek 1: Juhatuse ettepanek tõsta 2016. aastast liikmemaks 15 euroni. 

Ettepanek 2: Mitte tõsta liikmemaksu 

Ettepanek 3: Tõsta liikmemaksu 20 euroni.  

Hääletuse tulemus: Esimesel hääletusvoorus 10 euro poolt 4 häält, 15 euro poolt 12 häält, 20 

eruto poolt 12 häält 

Teine hääletusvoor: 15 euro poolt - 11 häält, 20 euro poolt - 15 häält, 1 erapooletu ja 1 ei 

hääletanud.  

OTSUSTATI:  

4.1. 2016. aastal väljastatakse liikmemaksu arved summas 20 eurot liikme kohta.  

 

5. Juhatuse liikme tagasiastumine ja uue juhatuse liikme kinnitamisest.  

Tiiu lahkuamisavaldus (esitatud ka teadmiseks LOVLile). Lisana üldkoosoleku kaustas.  

Kadi Paaliste, juhatuse liige:  

Läänela juhatus teeb ettepaneku, et uus juhatuse liige oleks samuti keegi vallavanematest 

nagu seni. Sellisel juhul jõuab informatsioon väga kiiresti vallajuhtide, e. otsustajateni. Tiiuga 

see nii oli.  Oluline hetkel polegi niivõrd see, et LOVL peaks meile nüüd kamaluga rohkem 

toetust andma, oluline on positsioon vallajuhtide silmis. Toetuse suurem saamine on 

positsiooni küsimus ja pikem perpektiiv. Tähtis on usalduse suurenemine veelgi. Meil oleks 

ääretult kurb kui omavalitsusjuhtidele sõnumid ei jõua.  Läänela juhatuse nägemus oma 

teekaaslasest võiks olla järgmine: LOVLi poolt esitatav kandidaat ei tohiks olla seotud 

spordiklubiga, võiks olla nö erapooletum liige, aktiivne kaasarääkija maapiirkonnast ja et info 

igakuiselt jõuaks omavalitsusjuhtideni (kui pole toimunud koosolekut, siis teab juhatuse liige, 

millist infot KOVjuhtidele viia listis liikunud info toel).   

Kui liige peaks olema siiski seotusega mõne spordiklubiga, siis võib ta olla klubi tavaliige, 

mitte juhtivorganis. Läänela praegune juhatus peab väga oluliseks maineküsimuseks 

ennekõike korrektsust  – ennekõike peavad korrektsed olema juhatuse liikmed. Juhatuse igal 

koosolekul räägitakse spordiregistri võlgnikest.  

Teine küsimus, et kas üldse vajame juhatusse LOVLi liiget?  

Kui üldkogu koosolek kinnitab, et vajatakse LOVList juhatuse liiget, siis on järgnev tegevuste 

jada: Läänela üldkoosoleku protokolli väljavõttena vormistatakse LOVLI´ile kiri, kus 

http://www.laanesport.ee/


palutakse Läänela juhatusele uut liiget Tiiu Aaviku asemel. Nemad kinnitavad uue liikme 

detsembri alguses Omavalitsuste Päeval.  

Teavitavad sellest spordiliitu, Uue liikme saame ametlikult kinnitada mais toimuval 

üldkoosolekul. Nii soovitas LAK, et peaks olema nimeliselt ja üldkoosoleku otsusega juhatuse 

liige. Sinnani võib ta osaleda, kuid ametlik hääleõigus puudub. Kaasa rääkida saab. 

Kas vajame LOVLi kandidaati?  Kunagi oli spordiliidu juhatuses ka maavalitsue esindaja, 

kuid praegu maavalitsusel spordi korraldamise ja koordineerimise roll üldse puudub. 

Maavalitsuse juures kunagi toiminud Spordinõukogu enam ei eksisteeri.  

Ettepanekud?  

Ettepanek 1: Las LOVL ise määrab juhatuse liikme meile. Ärme seosta või ärme pressi 

vallavanema ametiga. Uuel juhatuse liikmel puudub huvi esindada mingit spordiklubi. 

Ettepanek 2: Teeme ettepaneku LOVLile, et Läänela juhatuse uus liige peaks olema 

vallavanem. Uuel juhatuse liikmel puudub huvi esindada juhatuses mingit spordiklubi. 

Hääletustulemus: 

Ettepanek 1, 18 häält 

Ettepanek 2, 10 häält 

Läänela ootab oma ridadesse omavalitsusi esindavat liiget + 6 spordiklubide esindajat.   

OTSUSTATI:  

5.1. Esitada LOVLile palve määrata Läänela uus juhatuse liige Omavalitsuste Päeval 

detsembris 2015. Määrataval uuel juhatuse liikmel puudub huvi esindada mingit 

spordiklubi, vaid peab olema omavalitsusi esindav liige.  

 

6. Läänela infominutid 

Läänemaa Talimängud Martnas 13. veebruar 2016 

ESL 49. Spordimängud Haapsalus 6.-7. august 2016 

Spordivaldkonna tunnustusõhtu 15. jaanuar Haapsalu Kultuurikeskus (kutsetega) 

Praktikandid, arhiiv 

Meistrivõistluste korraldamise ümarlaud 1. detsember 

KÜSK arenguhüppe taotlusvoor tähtajaga 2. veebruar 2016 

Avaneb Leader programm 

Kevadel ümarlaud spordivaldkonna tunnustamise teema.  

 

Läänela juhatus on kõikidele aruteludele avatud.  

OTSUSTATI: 

6.1. Võtta info teadmiseks 



7. Motivatsiooniloeng „Motivatsioon ja koostöö spordis“. Lennart Raudsepp, Tartu 

Ülikooli spordipsühholoogia õppetooli juhataja, spordipsühholoogia professor.   

Plaanis loeng ja rühmatöö harjutus. Kahjuks rühmatööni ei jõudnud ja peame leidma 

spordiliiduga aja seda ise teha 

Kodutöö ülesanne: „Kuhu me liigume Läänemaa Spordielus ja kuidas parandada koostööd 

kõikide osapoolte vahel.  

OTSUSTATI:       

7.1.  Võtta info teadmiseks 

 

Juhatas         Protokollis  

Ailar Ladva         Ülle Lass 


