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Koosoleku kellaaeg: 18.00-19.30
Juhatas Enn Kerge
Protokollis Ülle Lass
Osa võtsid juhatuse liikmed: Enn Kerge, Lauri Lilleoks, Tiiu Aavik, Mati Kallemets,
Peeter Kallas
Puudusid: Janar Sõber (ette teatamisega), Ailar Ladva (ette teatamisega)
Päevakavas:
1.Noorte spordimeisterlikkuse gruppide avamisest Läänemaal. Saabunud taotluste
läbivaatamine ja otsuse tegemine.
*

*

*

1. Noorte spordimeisterlikkuse gruppide avamisest Läänemaal. Saabunud taotluste
ülevaatamine ja lõplike otsuse tegemine.
Arutelu. Meeldetuletus 28. jaanuari koosolekust.
Vahepeal peasekretär uurinud veel rohkem taustasid. Palutud oli lisamaterjale.
Eelnevalt välja kuulutatud „konkurss“.
Tingimused spordimeisterlikkuse treeninggruppide moodustamiseks olid:
1. Treener, kes omab või taotleb avalduse esitamise hetkel vanemtreeneri ehk 6 kutse taset
(varasem IV) http://www.eok.ee/node/6532;
2. Treeninggrupi suurus on vähemalt 10 õpilast ja treeningute mahuks on vähemalt 12 tundi
nädalas (0,5 kohta).
3. Treeninggrupid on komplekteeritud põhikooli või gümnaasiumi alusel sportlikele
saavutustele orienteeritud õpilastest (ehk alates 6 klassist ja õpilased on osalenud Eesti
meistrivõistlustel (B klassis) ning on saavutanud seal tulemusi).
EOK pakub ühele treeninggrupile täiskoormusega (24 tundi nädalas) toetust 640 eurot kuus,

mida saab kasutada treeneri töö tasustamiseks ning treeningtöö läbiviimiseks tingimusel, et
kohalik omavalitsus, kus treeninggrupp on moodustatud, panustab sama suure osa ehk 640
eurot kuus.
Seoses sellega soovime omavalitsustelt teada, kas nende klubi treener vastab nendele
tingimustele ja kas klubi/spordikool sooviks ja oleks valmis moodustama
spordimeisterlikkuse treeninggrupid alates 1. veebruarist 2014.a.
Palume hiljemalt 24. jaanuariks 2014. a saata Läänemaa Spordiliitu oma klubi
treeninggruppide suurused, kinnitused treeningtundide arvu kohta, saavutused viimasel kahel
aastal õpilaste osalemisest Eesti meistrivõistlustel ning kohaliku omavalitsuse valmisolekut
(KOV kinnituskiri) toetada klubi sama suures summas ( valla/linna toetuse suurus teie
spordiklubile).
Läänemaal saame moodustada 2 täiskoormusega ja 2 osalise koormusega või 3
täiskoormusega treeninggruppi.
Spordiliidu juhatus vaatab läbi kõik saadetud avaldused, analüüsib ning konsulteerib
omavalitsusega ja hiljemalt 31. jaanuaril teeme lõpliku otsuse/ettepaneku noorte
spordimeisterlikkuse treeninggruppide moodustamiseks (vaatame loomulikult spordiala, ala
kandepinda ja jätkusuutlikust maakonnas).
Analoogsed treeninggrupid on pilootprojektiga moodustatud juba 2 aastat tagasi Tartumaal,
Jõgeva- ja Viljandimaal. 2012.a Põlvamaal, 2013.a Pärnumaal ning alates 2014 a. algusest
moodustatakse Läänemaal, Järvamaal ja Hiiumaal.
Selgituseks veel, et see on maakondadele mõeldud EOK sponsorite raha, et maakonnad
leiavad noortega treenivad treenerid ja maksavad neile lisatasu (50%EOK ja 50% KOV), kui
need treenerid kaasavad laiemalt andekamad lapsed enda rühmadesse.
See projekt on üles ehitatud teatud vanusele noortele, mitte lihtsalt treeneritele lisaraha
maksmisele. St, et tipptreenerite palga ja muude asjadega ei tegele EOK vaid alaliit.
Avalduse toetuse saamiseks esitas 9 treenerit. Kõik väärilised.
Peasekretär Ülle Lass tutvustas kõiki avalduse esitanuid. 8 on Läänemaa Spordikooli
treenerid, 1 Lihula vallast.
Omavalitsuste toetuskirjad olid olemas, Kutset pikendavate treenerite tõendid alaliitude poolt
olemas.
Saadi ülevaade taotlejatest. Informatsioon võeti teadmiseks. Arutleti hindamise üle.
Otsustati lükata otsuse tegemine 4. veebruariks.
Vaadates teistkordselt läbi kõik taotlused, arutleti ja otsustati anda toetus neljale treenerile.
Eelnev läbirääkimine EOKga.

Toetuse andmisest väljastatakse pressiteade:
Spordiliit Läänela juhatus otsustas oma 4. veebruaril toimunud koosolekul, et viis maakonna
treenerit saavad lisapalga.
Eesti Olümpiakomitee kaasabil on plaanis luua Läänemaale alates 2014.a veebruari algusest
5 noorte spordimeisterlikkuse treeninggruppi. Lisapalga saamise aluseks on treeneri
kvalifikatsioon, töökoormus, noorte treeninggrupi olemasolu ja omavalitsuse valmisolek
panustada pool treeneri palgast.
Spordiliidu juhatus tegi oma otsuse kahe koosoleku põhjalike arutelude tulemusena. Valik
tuli teha 9 treeneri taotluse põhjal. Analüüsiti saabunud taotlusi, küsiti lisateavet ning
konsulteeriti taotlustega seotud omavalitsustega ja EOK-ga.
Lõpliku valiku tegemisel osutusid oluliseks treenerite kvalifikatsioon ja tahe oma litsentsi
säilitada, treeninggruppide täituvus ning treeneri töömaht. Kaalukeeleks sai oma
noortegruppidega (6-12 klass, vähemalt kümme noort) osalemine Eesti meistrivõistlustel,
spordialade traditsioonid ja kandepind maakonnas. Väärikaid kandidaate oli rohkem, kui
rahalisi võimalusi.
Spordimeisterlikkuse gruppide treenerid 2014-2016 aastatel on Helen Nelis-Naukas
(meistertreener, vehklemine 1,0 kohta), Kaja Ladva (vanemtreeneri kutsetunnistuse
pikendamine taotlemisel, kergejõustik 0,5 kohta), Mati Seppi (meistertreener, laskmine 0,5
kohta), Janar Sõber (vanemtreener kutsetunnistus taotlemisel, maadlus 0,5 kohta) ja Vello
Kuhi (vanemtreener, tennis 0,5 kohta). Treenerite tulemused vaadatakse vähemalt kord aastas
üle, et veenduda nende gruppide õiges valikus. Spordimeisterlikkuse treeninggrupi
kriteeriumite täitmise muutumisel võidakse juhatuse poolt teha muudatusi treenerite
koosseisudes.
EOK pakub ühele treeninggrupile täiskoormusega (24 tundi nädalas) toetust 640 eurot kuus,
mida saab kasutada treeneri töö tasustamiseks.
Analoogsed treeninggrupid on pilootprojektiga moodustatud juba 2011. aastal Tartumaal,
Jõgeva- ja Viljandimaal. 2012.a Põlvamaal, 2013.a Pärnumaal ning alates 2014 a. veebruarist
moodustatakse grupid Läänemaal, Järvamaal ja Hiiumaal.
OTSUSTATI:
Treeneritoetuse saavad:
2.1 Helen Nelis-Naukas (meistertreener, vehklemine 1,0 kohta);
2.2 Kaja Ladva (vanemtreeneri kutsetunnistuse pikendamine taotlemisel, kergejõustik
0,5 kohta);
2.3 Mati Seppi (meistertreener, laskmine 0,5 kohta);
2.4 Janar Sõber (vanemtreener kutsetunnistus taotlemisel, maadlus 0,5 kohta);
2.5 Vello Kuhi (vanemtreener, tennis 0,5 kohta).
2.6 Peasekretäril valmistada ette lepingud Haapsalu Linnavalitsuse, Lõuna-Läänemaa
Raskejõustikuklubiga Leola, ja Haapsalu Tenniseklubiga.
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Enn Kerge
Koosoleku juhataja

......................................
Ülle Lass
Koosoleku protokollija

