
 

    
  

 

            

 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL  nr. 7/2014 

 

Haapsalus                                                                                              17. 11.2014.a   

          

Koosoleku kellaaeg: 18.00 – 20.30 

 

Juhatas   Ailar Ladva 

Protokollis   Ülle Lass         

Osa võtsid juhatuse liikmed: Tiiu Aavik, Ailar Ladva, Tiit Koel, Urmas Koppe, Kadi 

Paaliste, Marek Pragi, Janar Sõber 

Puudusid: - 

 

 

Päevakavas: 

1. Läänela 2015. Eearve põhimõtete arutelu. 

2. Aasta piirkondlik spordisündmus 2014, taotluste arutelu, kinnitamine 

3. Aasta kohaliku elu edendaja 2014, taotluste arutelu, kinnitamine 

4. Uue liikme vastuvõtmine 

5. Treenerite tööjõukulude toetuse määrus, Ülevaade määrusest ja info. 

6. 2014. a toetuste (harrastus ja liikumisharrastus) ülevaatamine ja aruandluseks lõplik 

kinnitamine. 

7. Muud teemad (Spordiseminar Lihulas, Jõud spordiaasta lõpetamine, Läänela kontori 

uutest ruumidest, jm teemad) 

 

 *        *         * 

 

1. Läänela 2015 eelarve põhimõtete arutelu. 

 

Eelarvet ei saa lõplikult paika panna enne kui on saabunud teade Kultuuriministeeriumist 

(tegevustoetus, liikumisharrastuse programm), Hasardist (liikumisprogramm), ja muud 

võimalused. Arvestama peab seda, et LOVL ei toeta Läänelat Eestimaa Suvemängudel 

osalemiseks. Raha tuleb meil leida oma eelarvest (tegevustoetusest). 

 

Kuna on kindel, et tegevustoetuse summa väheneb, võiksime võtta arutlusele, et 

harrastusspordi üritustele toetuseid 2015. aastal ei jaota.  Saame reglemendi üle vaadata 

kevadel.  



Kas alles jätta noortespordi toetus? Läänela peaks eelkõige tagama maakondlike meistri- 

ja karikavõistluste  toimimise ning muud esindusrollid (Kuressaare mängud). 

Noortespordi arendamine on rohkem omavalitsuste endi teema, see ei ole Läänela otsene 

roll toetada omavalitsuste klubide noortetegevust. Aastaid tagasi sai selle eest palju 

rohkem.  

 

 

OTSUSTATI: 

1.1.  Info ja võimalused võtta teadmiseks.  

1.2. Võtta arutlusele järgmisel koosolekul. 

 

 

 

2. Aasta piirkondlik spordisündmus 2014, taotluste arutelu, kinnitamine 

 

20. oktoobril kuulutati välja aasta piirkondliku spordisündmuse kandidaatide esitamine 

(tähtajaga 10. november).  

Kandidaate esitati kokku 9 (10 ankeeti). 

Kandidaadid olid: 

ADDINOL Lääne-Eesti rahvaralli 2014 Uuno Aava rändkarikale 

Aleksander Kreek´i mälestusvõistlused kuulitõukes  

Elustiili Maraton 

Haapsalu Maraton 

G.Vahari mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses (G.Vahari memoriaal) 

Maakonna algklasside taliolümpiamängud 

Ratsutamisvõistlus Uuemõisa karikas 2014 

Ridala Jüriööjooks 

Kullamaa Vibufestival 

 

Arutelu: 

Hindamise aluseks Jõudi ja Läänela kriteeriumid.  

Juhatus oli eelneva materjali saanud tutvumiseks.  

Igal liikmel omad eelistused. Toimus hääletus. Seotud juhatuse liikmed taandasid ennast ja 

lahkusid ruumist. 

Hääletuse tulemusena kujunes parimaks Kullamaa Vibufestival. Kuna aga korraldaja klubi on 

võlglane spordiregistris, siis KULKAle  teda esitada ei saa Aasta tegija tiitlina. Otsustati 

esitada hääletusel teisele kohale jäänud ADDINOL Lääne-Eesti rahvaralli.   

Siit tähelepanuks klubidele, et võlglastega ei tegeleta. Aasta tegija esitatakse tunnustamiseks 

Jõudi spordiaasta lõpetamisele ja KULKA Aasta tegija tiitlile. 

 

 

OTSUSTATI 

2.1. Kinnitada Läänemaa Aasta Tegijaks 2014. Aastal MTÜ Igaühe Terviseklubi 

(Kalle Kruusma) poolt korraldatud ADDINOL Lääne-Eesti rahvaralli 2014 Uuno 

Aava rändkarikale. 

2.2. Ülle Lass korraldab sündmuse esitamise Jõudile tunnustamiseks ja esitab 



KULKA Läänemaa ekspertgrupile tunnustuse saamiseks.  

 

 

 

 

3. Aasta kohaliku elu edendaja 2014, taotluste arutelu, kinnitamine 
 

20. oktoobril kuulutati välja aasta kohaliku elu edendaja  kandidaatide esitamine (tähtajaga 

10. november).  

Kandidaate esitati kokku 10 (12 ankeeti). 

 

Kandidaadid olid:  

Ailar Ladva 

Helve Viilmaa 

Jaanud Getreu 

Viive Pärna 

Viive Karnau 

Helen Nelis-Naukas 

Kadi Paaliste 

Silver Schönberg 

Mihhail Jutkin 

Pille Raudsepp 

 

Arutlelu: 

Kandidaatide esitamiseks pidid esitajad lähtuma Läänela Korrast ja Läänela pidi arvestama ka 

Jõudi kriteeriumeid, et saaks aasta tegija premeerimiseks edastada.  

Eelmistel aastatel on valitud 5-7 „spordipreemia“ saajat. Meie konkurss oli juba välja 

kuulutatud kui KULKAst tule teave, et maakonnad soovivad ühtlustada aastapreemiate arvu 

ja summasid. Praegu kõigub see maakonniti erinevalt 100 eurost kuni tuhandeni. 

Nendepoolne ettepanek konkreetne – preemiaid vähem, summad suuremad.  

2014. aasta eest teeb KULKA ettepaneku välja anda 3 preemiat: 

Aasta tegija (kohaliku spordielu edendaja) 

Aasta noor tegija 

Aasta tegu (maakondlikul tasandil, spordisündmus) 

 

Saabunud ankeedid olid juhatusele eelnevaks kodutööks saadetud.  

Aruteluks eriti ei läinud. Seotud juhatuse liikmed taandasid ennast ja lahkusid ruumist 

Kuna meil kandidaatide seal oli vaid 1 noor, siis otsustati KULKAle esitada Kadi Paaliste. 

Jaanus Getreu tunnustamiseks esitati kolm ankeeti ja Läänela aktsepteeris erinevate inimeste 

hinnangut ning otsustas esitada Jaanus Getreu Aasta tegijaks.  

 

 

OTSUSTATI 

3.1. Kinnitada Aasta tegijaks Jaanus Getreu ja noorteks tegijaks Kadi Paaliste 

3.2. Jõudile tunnustamiseks esitada Jaanus Getreu 

3.3. KULKAle esitada preemia saakajs mõlemad kandidaadid. 



 

 

4. Uue liikme vastuvõtmine 

 

Liikmeks astumise avalduse on esitanud Ratsaspordiklubi Maritima 80363691. 

 

 

OTSUSTATI: 

4.1. Võtta liikmeks Ratsaspordiklubi Maritima 

4.2. Kanda klubi Läänela liikmeks Eesti Spordiregistris. 

 

5. Treenerite tööjõukulude toetuse määrus.  

 

Määrus on kinnitamisel ja peatselt (loodetavasti avaneb 2. detsembril). Saavad 

klubid/spordikoolid alustada andmete sisestamisega.  

Tekkinud küsimustele leiab vastuseid kas Eesti Spordikoolituse ja Teabe SA-st või spordiliit 

Läänelast.  

Andmed peavad sisestama kõik, kellel on treenerid alates 5 kutsetasemest.  

EOK kaudu saadud noorte spordimeisterlikkude toetus 2014. Aasta mahus ei jätku. EOK 

poolt lubatakse tasuda lepingute alusel vahe, mille toetust saanud treenerid võivad kaotada 

(kuid mitte rohkem kui 204 eur palgafondina). 

Täpsem teave edastatakse taotlejatele. Määruse kinnitamise korral leiab selle 

Kultuuriministeeriumi veebilehelt. 

 

OTSUSTATI 

5.1. Võtta info teadmiseks 

 

 

 

6. 2014. a toetuste (harrastus ja liikumisharrastus) ülevaatamine ja aruandluseks lõplik 

kinnitamine 

 

Arutelu aluseks on 28. 01.2014 juhatuse otsused sporditoetuste ja liikumisharrastuse 

programmi osas.  

 

Sporditoetusi otsustati jagada juhatuse otsusega noortespordile kogusummas 3600 eur. 

Kuna Läänemaa orienteerumisklubi Okas treener Märt Järvik ei pikendanud oma 

treenerikutset, siis määratakse esialgselt reservi jäänud toetus summas 180 eur Läänela 

üldkuludesse ürituste toetamiseks (meistrivõistlused). Teised klubid on reservi jäänud 

toetuse kätte saanud. Noortespordi toetused kokku summas 3420 eur. 

Sporditoetust klubidele ürituste korraldamiseks otsustati anda kogusummas 1450 eur. 

Klubidega on selles mahus lepingud sõlmitud ja summa ei muutu.  

Väljamaksed sporditoetustena kokku 4870 eurot.  

 

Liikumisharrastuse programm. Osa sporditaotlusi, mis sobisobisid ka Liikumisharrastuse 

programmi, tõsteti ümber. Rahastus liikumisharrastuse programmis vaadatakse uuesti üle. 



Suusapäeva mittetoimumine ilmastikuoludest sõltuvalt võib lükkuda aasta lõppu. Ürituste 

mittetoimimise või tagasiside puudumise korral toetust ei anta või makstakse välja peale 

lepingust tulenevate kohustuste täitmist.  

Seisuga 17. November jäävad välja toetused:  

Läänemaa Orienteerumisklubi Okas (orienteerumiskolmapäevakud) – tähtaegselt puudus 

tagasiside.  Summa 200 eur arvestatakse Läänela liikumisharrastuse programmi teiste 

kulude katteks. Toetus makstakse välja peale tagasisidet teistest vahenditest.  

Spordiklubi Haapsalu toetus Haapsalu Suusapäevale (summas 150 eur) läheb Läänela 

liikumisprogrammi üldsummasse. Suusapäeva ei toimunud lumeolude puudumisel. 

Ürituse „Saalid Valgeks“ tagasiside tähtaegselt puudus ja toetust kasutatakse Läänela 

teiste liikumisharrastuse programmi väljaminekutele.  

Läänemaa Kergejõustikuklubi ei tulnud lepingut sõlmima ja toetus arvestatakse 

liikumisharrastuse programmi teiste vajalike kulude katmiseks.  

Kokku arvestatakse Läänela liikumisharrastuse programmi üldkuludele juurde 600 eurot.  

Liikumisprogrammi üldkulud 4300 eur, toetused 700 eurot.  

 

 

 

OTSUSTATI: 

6.1. Kinnitada sporditoetused 2014 lõplikult: sporditoetused kogusummas 3420 eur ja 

Läänela kasutada tegevuskuludena summas 28 179 eur. 

6.2. Kinnitada liikumisharrastuse toetused summas 700 eurot ja Läänela enda vajadusteks 

liikumisharrastuse programmis 4300 eurot.  

 

 

 

 

7. Muud teemad. 

 

Sisulised ettevalmistused on spordiseminari toimumiseks lõppenud.  

Käib veel viimaseid päevi registreerimine osalemiseks.  

Seminari päevakava:  

Tarmo Volt (EMSL Jõud) räägib suurvõistluse - Eestimaa Suvemängud - mõjust 

maapiirkondade spordi arendamise eesmärgil 

Tiina Kiislar (Move Week Eesti koordinaator) räägib liikumisnädala ja vabatahtlikkuse 

mõjust maaspordile 

Janar Sõber (Lihula) annab ülevaate maaspordi arendamisest täna ja tulevikus Lihula valla 

näitel)  

Ülle Lass (Spordiliit Läänela) avaldab mõtteid maakonna spordi tänasest päevast ja 

tulevikumõtetest 

Pille Muni (Spordiaasta team) räägib poliitikute ja eeskujude rollidest ja olulisusest 

motiveerimaks inimesi rohkem liikuma 

PANEELDISKUSSIOON 

OSALUSKOHVIK (teemalaudade märksõnad: taristu, spordiklubi, kool, KOV, sündmus, 

noortespordist seeniorspordini) 

 



6.detsembril on Karksi-Nuias Jõudi spordiaasta lõpetamine. Anda nädala jooksul teada, 

kes juhatusest soovib kaasa tulla. Ülle teatab nominentidele. 

 

Läänela kontori kolimine võib venida uude aastasse. Ehitustööd on veninud. Ülle annab 

juhatusele teada, millal on vaja abi kolimiseks. Saavutatud on kokkulepe, et ruutmeetri hind ei 

tõuse. Natuke kallimaks läheb ruumi suuruse tõttu. 

 

 

 

 

 

 

Ailar Ladva                                                      Ülle Lass 

Koosoleku juhataja                  Koosoleku protokollija 

 


