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1. Ülevaade suvel toimunust, ülevaade projektidest ja rahalisest seisust.
Suve kõige suurem ettevõtmine oli loomulikult Kuressaare mängudel osalemine. See röövis
ka suuresti rahakotti.
Osalesime: kergejõustik, rattakross, jalgpall P ja T, orienteerumine, petank ja õhkrelvadest
laskmine.
Eestimaa 14 Suvemängud kujunesid Läänemaale edukaks. 10-12.juulini toimusid
Kuressaares järjekorras juba 14. Eestimaa Suvemängud. Iga nelja aasta tagant korraldatav
Eestimaa üks spordi suurüritustest toimus esmakordselt Maanoorte Spordimängude nime all
1959 aastal Pärnus. Nagu 56 aastat tagasi 3195 sportlasega spordipidu algas, nii oli ka
Kuressaares enam kui 20 spordialal võistlemas 3500 sportlast kõigist Eestimaa 15
maakonnast. Lisaks olid Suvemängudega seotud üle 500 treeneri-kohtuniku-sporditegelase.

Kokku vallutas suvise Saaremaa pea 4500 spordiinimest, nii Eestist, kui ka välisriikidest.
Sellest suurest spordipeost võttis osa ka Läänemaa 92 liikmeline delegatsioon ja olgu kohe
mainitud, et oma kodumaakonda esindati väärikalt.
Kolm võistkondlikku esikohta.
Läänemaa sportlastele kuulusid Spordimängudel lausa kolm võistkondlikku esikohta. Petanki
esindus, koosseisus Mare Kingisepp, Silver Kingisepp, Aivar Sein alistasid finaalis 13-5
Saaremaa I võistkonna ja tulid ülekaalukalt Suvemängudel esikohale. Ratsutamise
takistussõidus saavutasid võistkondliku esikoha Lily Marlen, Malin Kisant, Riho Viik, Andres
Udeküll. Kõige meeldivama üllatuse sepistas aga Läänemaa noormeeste jalgpalliesindus.
Haapsalu, Risti, Lihula ja Palivere poistest koosnev koondvõistkond alistas jalgpalliturniiril
ühe tugeva võistkonna teise järel ja tuli Suvemängude võitjaks. Võistkonnas mängisid treener
Aavo Tomingase juhendamisel: Karl Mäger, Rivo Oosim, Jako Kariste, Morten Saar, Erki
Pajula, Kristo Enn, Artur Matto, Karel Saarkopli, Karmo Einmann.
Väga lähedal olid võistkondlikult kolme parema hulka jõudmisele ka kergejõustiku
koondesindus, kes sai kõrge viienda koha, Sellesse panustasid kõik kergejõustiklased oma
heade tulemustega. Lisaks veel õhkrelvadest laskmise võistkond, kes oli samuti viies.
Suurepäraselt esines Läänemaa tütarlaste jalgpallivõistkond, kes saavutas neljanda koha.
Kergejõustikust 15 medalit
Kristo Simulask oli Kuressaares kõige rohkem individuaalseid medaleid võitnud sportlane.
Läänemaa kergejõustiklased saavutasid sealt taas kamaluga kõrgeid kohti. Läänemaale võideti
15 kergejõustikumedalit. Ja seda nii naiste, meeste, noorte, kui veteranide arvestuses. Medal
Suvemängude kõige rohkemaarvulisemalt spordialalt, väärib kindlasti ära märkimist.
Kergejõustikualadelt tuli kaks esikohta. Madli Rahuvarm võitis tüdrukute kuulitõuke ja Madli
Rahuvarm sai tüdrukute kettaheites II koha 36.61-ga. Noormeestest võitis Erki Mitman
kuulitõukes II koha 14.62-ga. Kristo Simulask võitis kolm medalit, kaugushüppes II koha
6.27-ga, kõrgushüppes II koha 1.90-ga ja 100 meetri jooksus III koha 11.59-ga.
Meie noortele ei jäänud sugugi alla ka veteran-kergejõustiklased. Ly Märss naisvetreanid I
grupis võitis kolmandad kohad kaugushüppes ja 1500 m jooksus. Tuelmused vastavalt 4.12 ja
6.31.01. Kaja Ladva sai pronksi naisveteranid II grupis 4.12-ga. Meesveteranidele tuli kaks
medalit I grupis Marko Ulla kaugushüppes 5.63 ja Agu Lehemaa II grupis 3000 meetri
jooksus ajaga 10.39.86
Ka omavalitsused teenisid punkte.
Eraldi peeti arvestust ka omavalitsustele. Nii said ka meie omavalitsused oma tegemiste eest
punkte. Haapsalu linn näiteks sai oma kõige kõrgema punktisaagi kergejõustikus ja oli sellega
neljanda koha vääriline. kergejõustikust teenisid enim punkte ka Noarootsi ja Nõva vald,
Lääne-Nigulale kuulus üheksas koht petankis. Kullamaa vald teenis enim punkte
orienteerumises, Lihula vald jalgrattakrossis.
Läänemaa oli tubli, kuid saab olla veel tublim.
Läänemaa saavutas alla 20 000 elanikuga maakondade grupis 7. koha, kogudes kokku 348
punkti. Meie grupi parim maakond oli võistluse korraldaja Saaremaa.
Veel sündmusi :

Läänemaa kergejõustikupäev ja Läänemaa suvemängud Lihulas
Kreegi mälestusvõistlused, Ridala külade mängud, Kullamaa vibufestival, Marimetsa Kapp,
Haapsalu Tennis 85, Haapsalu vehklemine 65,
Karika- ja meistrivõistlused- golf, tennis, jahilaskmine, orienteerumine, jalgrattakross, petank,
autode vigursõit (okt)
Septembri lõpus algas Läänemaa võistkondlik karikasari.
Valge Daami rahvajooks
Hr Bruno basseinitriatlon
Elustiili Maraton,
Haapsalu Maraton
Tulemas meistrivõistlused: jalgpall M, Laskmine, maadlus, bowling võistkondlik, petank
segatrio.
Eelarveliselt peaks välja tulema, ehkki KULKAst on saadud toetust loodetust veidi vähem.
OTSUSTATI:
1.1.
Võtta info teadmiseks.
2. Liikmete väljaarvamine
Juhatusele esitatud avaldus MTÜ A.J. Ateljee (endine Ratsaspordiklubi Maritima).
Klubi on muutnud tegevussuunda ja seetõttu ka oma nimetust. Soovib välja astuda.
Kõik kohalolijad poolt.
Ainuke võlglane MTÜ Tuulberg.eu Liiga. Arutati tema väljaarvamist, sest ta on igal aastal
võlglane. Üllel teha päring, kas soovib liige olla. Kui see on temale ükskõik, siis juhatus oma
järgmisel koosolekul novembris klubi ka liikmest välja arvab.
Läänela juhatus võttis vastu otsuse, et võlgnevus peab kalendriaasta lõpuks olema
likvideeritud edaspidi. Vastasel juhul arvatakse klubi automaatselt välja.

OTSUSTATI:
2.1. Arvata liikmestaatusest välja MTÜ A.J. Ateljee. Teha vastav muudatus
spordiregistris.
2.2. Võlglane arvatakse automaatselt liikmestaatusest välja kui liikmemaks on
tasumata kalendriaasta lõpuks.
3. Sporditoetuste eelarve lõplik kinnitamine

Sporditoetuse summa Kultuuriministeeriumi poolt 2015. aastaks kokku oli 13 012 eurot –
sellega tuleb toimetada terve kalendriaasta sees maakonna meistrivõistlused ja muud
sporditoetused.
Läänela kinnitas oma eelarve, kus kinnitati organisatsioonide tegevustoetused noortega
tegelemiseks summas 3040 eurot.
Klubid said toetust iga litsentsiga treeneri ja tegutsevate gruppide peale. Kahjuks
jalgpalliklubi 1 treener 1. septembriks kutset ei saanud ja tema summa läheb automaatselt
spordisündmuste toetuste üldeelarvesse. Läänemaa Jalgpalliklubi jäi ilma 160 eurosest
toetusest. Vastav lause oli fikseeritud klubiga sõlmitud tegevustoetuse lepingus.
Ettepanek kinnitada spordiüritustele antav summa 2880 eur
OTSUSTATI:
3.1. Kinnitada tegevustoetuste summaks 2880 eur.
4. Põhikirja muudatustest. Üldkogu toimumine novembris
Mais toimunud üldkogul kerkis üles 3 teemat, mida SL Läänela juhatus lubas tuua sügisel
üldkogu ette koos ettepanekutega.
Teema 1 – liikmemaksu maksmata jätmise puhul ei anta liikmele üldkogul hääleõigust.
Arutelu. Kui ollakse liige, siis on ka hääleõigus ja sellisel moel põhikirja sisseviimine oleks
seadusevastane. Konsulteeritud MTÜ konsultandiga. Hääleõigus kaob iseenesest kui liige on
liikmeskonnast välja arvatud.
Ettepanek kinnitada otsusena, et kalendriaasta lõpuks maksmata jäänud liikmemaks on
aluseks, et klubi arvatakse liikmeskonnast välja juhatuse otsusega.
Teema 2 – revisjonikomisjonist.
Arutelu. Maikuus tõstatati üldkogul teema, et miks pole revisjonikomisjoni moodustatud ja
miks ei teostata kontrolli. Keegi kahjuks enam ei mäleta ju seda, miks muudeti põhikirjas
punkti selle kohta. Üldkogu ei olnud suuteline komisjoni looma. Tegevjuht ja juhatus ei saa
kontrollorganit moodustada.
Seda võimalust pole aga ka praegune põhikiri ära võtnud. Põhikirja punkt 36: Üldkoosolek
teostab järelvalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek
määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
Teema 3 – liikmemaksu tõstmine
Arutelu. Liikmemaks on ilmselgelt liiga madal. Maikuus üldkoosolekul tehti ühe
ettepanekuna tõsta 2016. Aastal liikmemaksu 15 euroni aastas. See võiks 2 aastat olla kehtiv.
Juhatusel on plaan hakata liikmeskonda harima ja koolitama. Selleks on tegevjuht
planeerimas KÜSK arenguhüppe vooru taotluse esitamist organisatsiooni kvaliteedi
tõstmiseks ja tagamiseks. Üldkogudele planeeritakse huvitavaid esinejaid. Neid esinejaid
võivad kuulama/vaatama tulla ka mitteliikmed, kuid raha eest.
Veel mõned ettepanekud: Koolitustele saavad liikmed poole odavamalt või tasuta. Vahendite

rent on liikmetele poole odavam – näiteks popup telk 3x3 liikmele 10 eur ööpäev,
mitteliikmele 20 eur (peab olema spordisündmus ja maakonna kalenderplaanis).
Juhatuse ettepanek üldkoosolekul oleks liikmemaksu tõstmine
OTSUSTATI:
4.1. Liikmemaksu võlglasest liikme väljaarvamine toimub eelneva kalendriaasta lõpu
seisuga järgneva aasta jaanuaris juhatuse koosoleku otsusega.
4.2. Revisjonikomisjoni moodustamine üldkoosolekul Läänela liikmete (va juhatus)
ettepanekul kui vastav punkt päevakorda esitatakse.
4.3. Üldkoosolekule ettepanek liikmemaksu tõstmiseks 15 eur aastas.
5. Parimate valimise reglemendid. EMSL Jõud paremate esitamine
1.novembril kuulutada välja kategooriad, „Aasta noortetreener“, „Aasta spordisündmus“ ja
„Aasta tegija kohaliku spordielu edendaja“ kandidaatide esitamine vastavalt Eestimaa
Spordiliit Jõud Aasta tegijate konkursi juhendile 2015. Kandidaadid esitada 2 nädala jooksul
spordiliitu (15. novembriks, et spordiliit jõuaks oma koosolekuga nominendid läbi arutada ja
kandidaadid esitada EMSL Jõud parimate tunnustamisele. EMSL Jõud tunnustussündmus
toimub 5. detsembril Türil. Läänela teeb ka otsuse KULKA stipendiumi taotlemiseks
nominentide hulgast. Kinnitada kord ja esitamise vormid.
Spordiklubid esitavad nominendid 1.detsembriks Spordiliidule, kes saadab viie päeva jooksul
esitatud nominentide nimekirjad ja ankeedid spordiklubidele ja paneb spordiveebi üles
avalikuks hindamiseks.
Täidetud ankeedid tagastatakse Spordiliidule hiljemalt 18. detsembriks. Avaliku hindamise
kokkuvõte saadakse kokkuarvutamise teel tabelisse jooksnud hääletustulemuste põhjal. Aasta
parimad kinnitab spordiliidu juhatus.
Kategooriad:
aasta meessportlane
aasta naissportlane
aasta võistkond
aasta noorsportlane noormees
aasta noorsportlane neiu
aasta seeniorsportlane mees
aasta seeniorsportlane naine
aasta harrastussportlane mees
aasta harrastussportlane naine
Lääne maakonna aasta sportlased ja võistkonnad selgitatakse ankeetküsitluse teel välja
hiljemalt 12. jaanuariks 2016.
Spordivaldkonna tunnustusõhtu toimub 15. jaanuaril 2016. aastal Haapsalu Kultuurikeskuses.
Vastavad reglemendid ja teated pannakse õigeaegselt üles www.laanesport.ee lehele.

OTSUSTATI:
5.1. 1.novembril kuulutada välja kategooriate, „Aasta noortetreener“, „Aasta
spordisündmus“ ja „Aasta tegija kohaliku spordielu edendaja“ kandidaatide
esitamine. Kinnitada selle korraldamise reglement koos Lisadega ( esitamise
vormid).
5.2. Teised kategooriad kuulutatakse välja ja valitakse vastavalt Lääne Maakonna
aasta parima sportlaste ja võistkonna valimise juhendile 2015. Kinnitatakse juhatuse
koosolekul 19. novembril.
5.3. Spordivaldkonna tunnustusõhtu toimub 18. jaanuaril 2016. aastal Haapsalu
Kultuurikeskuses.
6. Meistrivõistlustest 2016
Arutelu.
2015. aasta on näidanud, et aladele tuleb läheneda eraldi. Hästi ei toimi 2015. aastast kehtiv
reglement, mille puhul medalikomplekt antakse välja kui individuaalvõistlusel osaleb
arvestusklassis 6 võistlejat. Võistkonnaaladega on veidi lihtsam. 2015. aastal jäi 4 võiskonna
kokkusaamise taha vaid naiste võrkpalli meistrivõistluste korraldamine. Otsustati kutsuda
kokku ümarlaud novembris, aruteluks.
Tegevjuht kogub teavet alade kohta eraldi. Kõikide spordialadega, kus meistrivõistluseid ja
karikavõistluseid peetakse, soovitakse 2015. aasta novembri lõpus kohtuda, et rääkida alade
spetsiifikast.
Arutlusele ka noorte vanuseklasside sissetoomine (tegevustoetuste asemel). Iga alaga eraldi
läbirääkimised.
Ümarlaud toimuks üldkogu väliselt? Üldkogu päevakavasse ei mahu ajaliselt.
OTSUSTATI:
6.1. Kutsuda novembri lõpus kokku meistrivõistluste korraldamise ümarlaud.
7. Spordiaasta lõpetamine 15. jaanuaril Haapsalu Kultuurikeskus
Spordiaasta lõpetamise eelarve on koostamisel. Lisatoetuse saamiseks KULKA 20. november.
Olemas hinnapakkumine Kultuurikeskuselt. Kultuuriprogrammi osas läbirääkimised Mairi
Grossfeldtiga. Hinnapakkumine ka veebiülekandeks.
Hetkel lähteülesande koostamine kohalikele savimeistritele auhindade meisterdamiseks. Ja
„lille asemel“ millegi meeldiva otsimine.
OTSUSTATI:
7.1. Võtta info teadmiseks

8. Läänemaa Talimängud 2016 Martnas, ettevalmistusest
Talimängudel on peaaegu paigas alad. Juhatus tegi ettepaneku alana lisada ka saalihoki, mis
eelneva paari aasta jooksul olnud väga populaarne just meeskondadele.
Hetkel läbirääkimised alade peakohtunikega. Novembri lõpuks peaks saama juhend
väljasaatmiseks ja reklaamimiseks valmis.
Rahastajad LOVL, KOVid, KULKA
OTSUSTATI:
8.1. Võtta info teadmiseks

9. 2016 eelarve visioon
Hetkel puudub teadmine, kas Kultuuriministeeriumi toetus spordiliitudele muutub. Arutlusele
järgmisel korral.
Põhisuunad samad. Kui KULMIN toetus ei muutu, siis tegevustoetuseid klubidele 2016 ei
jagata. Läänela põhiülesanne on kvaliteetselt läbi viia maakonna meistrivõistluseid. Pigem
arutleda teemadel: meistrivõistlustele noorte vanuseklasside sissetoomine. Meistrivõistluste
korraldajatega läbirääkimise teel saavutada kokkulepped noorte meistrivõistluste osas.
Päevakorras oli ka tegevjuhi palgaküsimus ja lisafondide võimalused 2016 a eelarve
täitmiseks.
OTSUSTATI:
9.1. Võtta info teadmiseks ja arutada järgmisel koosolekul või esimesel võimalusel
rahaliste vahendite kinnitamisel KULMIN poolt.

10. Muud teemad
Eestimaa spordi hing 2015 – EOK auhinna saajad eelneval kahel aastal on olnud Martin
Plaser ja Vello Vaher.
Juhatus teemat arutlusele ei võtnud. Arvati, et meil hetkel puuduvad nii säravad isikud
eelnimetatutega võrreldes.
Eesti Spordiregistri organisatsioonide seis lüüakse Läänela jaoks lukku 31. detsembri 2015. a
seisu väljavõttega. See saab aluseks 2016. aastal kõikideks rahalisteks tehingute
tegemiseks/mittetegemiseks.
Järgmisel koosolekul kinnitatakse 2016. a vahendite ja teenuste rendi hinnakiri. Seni oli hind
olemas vaid popup-telgil: Läänela liikmetele 10 eur/päev, teistele 20 eur/päev, boneerimisega.
OTSUSTATI
10.1. Võtta info teadmiseks

Ailar Ladva
Koosoleku juhataja

Ülle Lass
Koosoleku protokollija

