
 

      

            

LÄÄNE MAAKONNA SPORDILIIT 
 

 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL  2/2012 

 

Haapsalu                                                                                                         01.03. 2012   

          

Planeeritud aeg  17.00-19.00  Tegelik aeg 17.00- 18.30  

 

Juhatas:   Enn Kerge        Protokollis:   Ülle Lass       

  

Osa võtsid juhatuse liikmed : Enn Kerge, Lauri Lilleoks, Erkki Lass, Heikki Sool (lahkus 

18.00), Mati Kallemets, Peeter Kallas 

Puudusid: Janar Sõber (teavitatud mitteosalemisest) 

Kutsutud: Ülle Lass  

 

Päevakord: 

 

1.Päevakorra kinnitamine. 

2.Ülevaade veebruarikuus toimunust. 

3.SL Läänela 2012.a. eelarve kinnitamine. 

4.Maakonna meistri- ja karikavõistluste reglemendi arutelu.  

5.Läänemaa spordi arengukava töökava tutvustamine. 

6. Läänela liikmete väljaarvamine. 

7.Ülevaade 2011. a koosolekute ning  revisjonikomisjoni otsuste ja ettepanekute täitmisest. 

8. Muud päevakorda tekkinud küsimused. 

 

1.Päevakorra kinnitamine. 

 

OTSUSTATI: (Ühehäälselt) kinnitada päevakord. 

 

2. Ülevaade veebruarikuus toimunust. 

 Raamatupidajale on tehtud konto nägemise ja ülekannete õigus.  

 Tegeletud on võlglastega. Välja on saadetud võlateade Tenniseklubile Promenaad 

hoiatusega esitada klubi andmed Krediidiinfo juriidiliste maksehäirete registrisse ja samas 

pöördumisega hagiavaldusega kohtusse. Teemaga tegeletakse. Väiksematele võlglastele 

saadetud meeldetuletuseks liikmemaksu tasumiseks 2011. aasta eest.  

 Spordiliidule on tehtud uus e-posti aadress spordiliit@laanesport.ee. Vana e-postkast on 

läbi vaadatud ja tühjendatud. Hetkel siiski veel mitte suletud. Sinna saabunud oluliste 

partnerite kirjadele on vastatud uuelt aadressilt ja antud teada uue e-posti aadressist.  

 Tellitud on vajalikud medalid-karikad veebruaris-märtsis toimuvateks võistlusteks, 

sõlmitud on esimesed lepingud meistrivõistluste läbiviimiseks klubidega. Võistluste 

mailto:spordiliit@laanesport.ee


läbiviimiseks on lepingu vorm välja töötatud.  

 Äriregistris on sisse viidud muudatused - 15. Juunil 2011 kinnitatud põhikiri, 

sidevahendid. 

 Tegeletud on spordiveteranide liidu ankeedile vastamisega.  

 Esitatud on projekt Hasarti (toetust ei saadud, sest medaleid peeti investeeringuks!) ja 

KULKAsse lisatoetuse saamiseks maakonna meistrivõistluste läbiviimise kulude 

katmiseks (medalid, karikad, diplomid).  

 Mati Kallemets oli mures osade spordiprojektide KULKAsse esitamise pärast. Projektid 

pole tasemel. Põhiline põhjus – puuduvad hinnapakkumised ja piisav selgitus aru 

saamaks, mida siis tehakse.  

 Kalenderplaani on täiendatud klubide tagasiside põhjal. Infot sisestatakse ka 

elektroonilisse kalendrisse kultuuri.net.  

 Märtsis on plaan seada korda Läänela kontor – korrektne töökeskkond, vaadata läbi ja 

sorteerida riiulitesse kõik kaustad ja „Läänela raamatukogu“ (osad vist veel 

Wiedemannis?).   

 Heikki lubab ära tuua raamatud (Sport Läänemaal) Tallinnast. Mida nendega edasi? 

Müüki tõenäoliselt mõttetu panna. Jagamiseks ja teema lõpetada.  

 

OTSUSTATI : Võtta info teadmiseks. Tegeleda raamatute jagamisega. 

                                 

3. SL Läänela 2012.a. eelarve kinnitamine.                                              

 

Eelarve saadetud juhatusele veebruari alguses.  

 

OTSUSTATI: Ühehäälselt kinnitada eelarve ja vaadata üle kord kvartalis.  

 

4. Maakonna meistri- ja karikavõistluste reglemendi arutelu. 

 

Viimane reglement sai kinnitatud 2010. aasta augustis. Jõuti kokkuleppele, et erinevate 

spordialade meistri- ja karikavõistluste erisused reguleeritakse võistlusjuhendiga. Iga spordiala 

meistri- ja karikavõistluse korraldaja kohustub üritused panema võistluste kalenderplaani ja 

kajastama võistlust maakonna spordiportaalis www.laanesport.ee. 

Teavitada kõiki spordiklubisid ja panna reglement üles www.laanesport.ee veebilehele.  

 

OTSUSTATI: Kinnitada täpsustused reglemendis. (Ühehäälselt). 

 

5. Läänemaa spordi arengukava töökava tutvustamine. 

 

Ülle Lass tutvustas plaani maakonna spordi arengukava uuendamiseks. Tõstatas küsimuse, miks 

mitte viia kokku Spordiliidu kui juhtiva spordikorraldaja ja maakonna spordi arengukava.  

Arutleti teemal, et spordiliit võiks pakkuda oma nägemuse maakonnas paiknevatest ja 

planeeritavatest spordibaasidest. Samuti visati õhku mõte maakonna võimalikust toimivast spordi 

korraldamise mudelist (koolisport + spordiliit). 

 

OTSUSTATI: Lääne Maakonna Spordiliit Läänela teeb ettepaneku moodustada maakonna ühtne 

spordi arengukava (ühehäälselt).  

http://www.laanesport.ee/
http://www.laanesport.ee/


 

6. Läänela liikmete väljaarvamine. 

 

Avalduse Läänelast väljaastumiseks on esitanud spordiklubi Lääne Kalev. Klubi on passiivne ja 

seetõttu ei näe Enn Kerge vajadust teda liikmena hoida nimekirjas.  

 

OTSUSTATI: (Ühehäälselt) Arvata liikmestaatusest välja spordiklubi Lääne Kalev.  

 

7. Ülevaade 2011. a koosolekute ning  revisjonikomisjoni otsuste ja ettepanekute täitmisest. 

 

Revisjonikomisjoni otsuste ja ettepanekute jälgimine: 

1) Raamatupidamise teenusleping on allkirjastatud. 

2) Peasekretär või President viseerib kõik kuludokumendid arusaadavalt.  

3) Kütuselimiiti pole ületatud  aprillist 2011. 

4) Kehtestatud saab  rahaliste vahendite kasutamise piir, millest alates on vajalik juhatuse 

otsus.  

5) Liikmemaksude üle peetakse arvestust. Võlglastele pidevad meeldetuletused. 2012. Arved 

väljastatakse õigeaegselt, vastavalt põhikirjale.  

6) Juhatuse koosolekute protokollid on juhatusele saadetud ja veebi üles pandud. Juhatuse 

koosolekute protokollid allkirjastatud. 

7) Eelarve on kinnitatud 

8) Jälgitakse toetuste sihipärast kasutamist. 

 

Juhatuse protokollide otsuseid on üldjoontes jälgitud.  

 

OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks. Järgida alati ettekirjutusi ja otsuseid! 

 

8. Muud päevakorda kerkinud teemad. 

 

 Enn tõstatas teema juunioride meistrivõistluste toomisest Läänela alla. Juhatuse liikmete 

arutelu tulemusena arvati, et see on koolispordi temaatika. Varasemalt Madis Sarikuga 

kokkulepitud U-19 saalijalgpall oli testiks. Enn Kerge arvab, et on Läänela korraldusel 

oleks siiski potentsiaali. Üldine arvamus: Läänemaa Koolispordi Liit arutlegu juunioride 

meistrivõistluste korraldamist. Teema pole Läänelas hetkel arutluseks. 

OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks 

 

 28.-29. märtsil Ida Virumaal maakondade spordiliitude juhatuse liikmete ja tegevjuhtide 

seminar (Jõhvi Spordihall ja SA Pannjärve Tervisespordikeskus).  Hetkel planeerivad 

minekut Peeter Kallas ja Ülle Lass. Teadaandmine 20. märtsiks.  

OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks ja Läänelat esindab vähemalt 2 inimest. 

 

 Uue tegevjuhi palkamisest. Hetkel palgafondi täiskohaga inimese töölevõtmiseks 2012. 

aastal pole. Makstud on vanu võlgu (isegi aastast 2009!?). Spordi uus arengukava peaks 

välja tooma Läänemaal paremini töötava spordi korraldamise mudeli. Ehk juba koos 

koolispordiga liitumisega. Arengukava töö käigus võiks maakonnas töötav spordi mudel 

selguda. Kui saavutatakse arengukava töö käigus, et koolisport ja maakonna 



spordispordiliit Läänemaal on otstarbekas ühendada, siis see juhtubki ja läbirääkimised 

ongi juba arengukava töögruppides erinevate partnerite ühine kokkulepe. Peeter Kallase 

ettepanek, mitte väga kiirustada, sest hetkel ju toimib normaalselt.  

OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks ja kogu juhatusel panustada maksimaalselt Lääne 

maakonna arengukava õnnestumisse.  

 

 Määrata rahaliseks limiidiks tehingutele 2000 eurot, millest alates peab juhatus 

väljaminekud kinnitama.  

OTSUSTATI: Kinnitada rahaliste tehingute limiidiks 2000 eurot. 

 

 Suvemängude korraldamine viia augustikuusse tagasi. Esmalt uurida (Ülle Lass uurib) 

Ridala valla (Pille Raudsepa) arvamust muudatuse kohta. Sellisel juhul jõuab ürituse 

kenasti läbi arutada ja esitada KULKAsse taotlus toetuse saamiseks suvemängudele. 

Juunisse jäämisel oleks pidanud taotlus olema esitatud veebruaris, kuid Ridala pole veel 

spordialasid välja mõelnud. Igati loogiline on korraldus augustis.  

OTSUSTATI: Ülle Lass räägib Ridalaga läbi ja asutakse üritust ette valmistama.  

 

 Järgmine kokkusaamine 4. aprill kell 17.  

OTSUSTATI: Juhatuse l liikmetel osaleda.  

 

 

 

 

Enn Kerge                                                   Ülle Lass 

Koosoleku juhataja                            Koosoleku protokollija 

 

 


