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Protokollis Ülle Lass
Osa võtsid juhatuse liikmed : Enn Kerge, Erkki Lass, Peeter Kallas, Mati Kallemets, Lauri
Lilleoks, Janar Sõber
Päevakord:
1) Lihula valla spordikorralduse lühitutvustus (Janar Sõber)
2)Suve jooksul toimunud tegevuste ülevaade (Ülle Lass)
3) Juhatuse liikmete sõidukulude tasustamine koosolekutele sõiduks
4) arengukava teemaline ettekanne LOVLis, tutvustus (Ülle Lass)
5) 2013 tegevuskava plaanid (mv, kv, kalenderplaan, eelarve)
6) Muud päevakorda kerkinud küsimused
OTSUSTATI (ühehäälselt): kinnitada päevakord
1. Lihula valla spordikorralduse lühitutvustus (Janar Sõber)
Janar Sõber tutvustas Lihula valla spordielu, rahastamist ja Lihula kooli juures asuvaid
objekte. Huvitav vestlus Lihula spordielu teemal kestis pea tund aega.
1.1.

OTSUSTATI (ühehäälselt): võtta info teadmiseks.

2.Suve jooksul toimunud tegevuste ülevaade (Ülle Lass)
Kalenderplaani muutmine pidev. Täiendatud on www.laanesport uudiste osa. Korrektselt on
lisatud toimunud meistrivõistluste juhendeid ja protokolle.
Vaieldamatult suvel toimunud spordiüritustest oli silmapaistvam Läänemaa XIX Suvemängud
http://www.laanesport.ee/uudised-mainmenu-132/14-uudised/1532-laeaenemaa-xixsuvemaengud-voitis-ridala
Tasub ära märkida: Marimetsa Kapp rattasõidud, Vaalma korraldatavad maakondlikud
rattasõidud
Vaata infot www.laanesport.ee
Võlglaseid vähe: Tuulberg eu Liiga 2 aasta liikmemaks, Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi 2012
liikmemaks, Veiko Aasa 2011 firmaspordi osavõistluse eest, ja Haapsalu Linnavalitsus

suvemängude osalustasu
2.1. OTSUSTATI (ühehäälselt): võtta info teadmiseks.
2.2. OTSUSTATI (ühehäälselt): Tegevjuhi kt-l tegeleda võlglastega
3. Juhatuse liikmete sõidukulude tasustamine koosolekutele sõiduks.
Juhatuse liikmed tõstatasid küsimuse juba kevadel. Arutlusel pikemate sõitude
kompenseerimine juhatuse koosolekute sõitudeks. Juhatuse liikmed ei tohiks seejuures sõita
igaüks oma autoga koosolekule, vaid koopereerutakse omavahelvõimalikult väheste kuludega.
3.1. OTSUSTATI (ühehäälselt): Halduskuludest juhatuse koosolekute sõitu
kompenseerida 0,2 eur/km kohta. Kompenseeritav tšekk ei tohi ületada +/- 5 päeva
koosoleku toimumisest.
4. arengukava teemaline ettekanne LOVLis, tutvustus (Ülle Lass)
Ülle Lass tutvustas juhatuse liikmetele LOVLis tehtud ettekannet teemal „Lääne maakonna
spordi arengukava: hetkeolukorra ja uue maakondliku võimaliku spordikorraldamise mudeli
tutvustus.
Memost:
Ü. Lass: Siiani on spordi arengukava arutelud liiva jooksnud, kuid loodan, et suudame need
teemad enda jaoks läbi töötada 3 kuu jooksul, et vaadata uuel aastal silma uutele sihtidele ja
nendega tegelda.
2010.a andmete alusel on spordile keskmiselt eraldatud Läänemaal 2,84% omavalitsuste
eelarvelistest vahenditest.
Läänemaa keskmine 2,89%, millest ülespoole jäävad Risti, Taebla ja Haapsalu.
Ü. Lass: Investeeringud 2004-2010 on suhteliselt stabiilsed. 2008 on investeeringud suuremad
– Haapsalu staadioni projekt.
Toetused valdade poolt klubidele, koolidele ja üritustele. Spordikoolide toetus on teistest üle.
Klubide toetused on olnud samuti tõusvas joones, kuid momendil seisab paigal. 2010 on
hakanud suurenema ka ürituste toetus.
Inimese kohta eraldatud summade poolest olime 2010.a võrdselt Eesti keskmisega. Läänemaa
keskmine 408 krooni inimese kohta.
Rajatised Läänemaal ( Eesti Spordiregister – uuendatakse igal aastal 01.10 seisuga ) andmete
alusel on Läänemaal 106 spordirajatist (sh. orienteerumisrajad).
Läänemaal on 78 spordiklubi ning 4 spordikooli. 2733 harrastajat ning 521 õpilast.
Eesti Spordiregistris märgitud roheliste täppidega klubidele võib raha eraldada ning punastega
klubide puhul on riik minemas seda rada, et raha neile varsti enam ei eraldata.
Struktuurid: Spordiga tegelevad erinevad KOV-d, Maavalitsus ( arenduskoda, teemakojad
ning spordinõukogu ), „Läänela“, klubid, Koolispordi Liit ning spordikoolid.
Tegevused alates 2008: Maakonna spordi arengukava vaadata viimati üle 2008 ning pandi
paika SWOT analüüsiga tugevused ja nõrkused. Nõrkusena toodi välja ühemehe
spordiklubide jätkusuutlikkus, treenerite vähesus ja olemasolevate treenerite vähene
motivatsioon. Samuti toodi välja orienteerumine tulemusspordile.
Momendil on kõik muutunud ning seega tuleks see kõik ka üle vaadata. Muutunud on olud ja
rahad ning inimeste suhtumine
Maakonna tugevuse märgiks on maakondlikud suvemängud, kuid ka see formaat vajab veidi

läbimõtlemist. Sealjuures ka talimängud.
Nendel teemadel tuleks peatuda arengukavas ning need ka läbi mõelda. Läbi tuleb mõelda
formaat, mis sobiks kõigile, seoses suvemängudega ning talvemängudega.
Edasi tuleks koostöös jõuda Läänemaal ühise kokkuleppeni e. arengukavani spordivaldkonna
uuendamiseks. Uuesti tuleb kaardistada tugevused, nõrkused ja ohud ning välja tuua kõigi
huvigruppide vajadused.
Arutluse alla võiks tulla „Läänela“ ning Koolispordi Liidu ühendamine, mis teistes
maakondades (vähemalt 10-s) ühendatult ning juba ka toimivad.
Muutmist vajaks juhtimisstruktuur, kuid see on mõtlemisaine meile kõigile.
Võib-olla oleks mõttekas lükata spordivaldkond kokku ja näha selles tugevat partnerit
omavalitsustele.
Soovin, et arengukava uuendamise töögrupis osaleks vähemalt 2 vallajuhti ning et spordiliitu
juhataks (presidendina) omavalitsuse juht, kuid see on minu nägemus asjast. Selline asi
praktikas ka toimiks.
A.Huul: Sporti tuleks vaadata terviseedenduse ja heaolu kontekstis.
Ü. Lass: Samuti sooviks näha kedagi töögrupis ka LAK-ist, kuna Andresega oleme me seda
teemat varem juba ka arutanud. Kuna ma soovin alustada töögrupiga septembrist, siis on aega
grupi koostamiseks vähe.
Ü. Erman: Üks esindaja võiks olla Põhja ja teine Lõuna Läänemaalt, et oleks regionaalsus.
Kas oleks vajalik keegi spordispetsialist ( nt Haapsalust) või peab see olema konkreetselt
mõne valla juht?
Ü. Lass: Omavalitsusjuhtidel on laiem seadusandluse tundmine, mis aitaks meil laiemalt asju
näha. Spordi valdkonnas ei peaks olema nii palju erinevaid nõukogusid ning asi peaks olema
koondunud.
Ü. Erman: Võtame info teadmiseks ning esitame omapoolsed esindajad Läänemaa spordi
arengukava töögruppi septembri alguses.
R. Erismaa: Haapsalus on maakondlikult hea spordimees olemas ning kui oleks ka spordimees
maakondlikult, siis kas oleks vaja KOV juhte?
Ü. Lass: KOV juhid peaks ikkagi olema, kuna teised grupid kaasatakse töö käigus
kooskõlastamiseks/ arvamuste ja ettepanekute saamiseks.
J. Ott: Toetan Üllet
Ü. Erman: Spordiinimesed võtavad väga tuliselt oma asju ja seega peaks olema keegi, kes
võtab seda asja erapooletult ja oskab vaadata ka asja veidi suuremas plaanis.
LOVLi otsus: Esitada Ü. Lassile septembri alguseks LOVL poolsed esindajad
Läänemaa spordi arengukava töögruppi.
Spordi arengukava töökoosolekuid planeeritakse 4-5. Esimene peab toimuma septembri teises
pooles.
Töögruppides osalevad Sordiliidu juhatus, Spordinõukogu, LKSL juhatus. Kokkuvõtetega
tutvustatakse spordiklubisid, ja kõiki omavalitsusi ning huvigruppe. Oodatakse arvamusi ja
ettepanekuid iga töökoosolekul otsustatu täiendamiseks.
4.1. OTSUSTATI: (ühehäälselt) võtta info teadmiseks ja arengukava töögrupp alustab
tööd septembri viimasel nädalal.

5) 2013 tegevuskava plaanid (mv, kv, kalenderplaan, eelarve)
Septembri esimesel täisnädalal peab välja kuulutama 2013 meistri- ja karikavõistluste
konkursi. Teha ankeet, mis klubidel tuleb täita.
Mv/kv konkurss septembri esimeses pooles tähtajaga 24.sept.
Kalenderplaan alates 1. Oktoobrist – kuni 15 detsember ?
Purjetamine valib välja ala, mida valitakse prioriteediks - mõistlikkuse piirides. Peaksime ikka
Läänemaa inimestele pühenduma?
Edaspidi ei toetata ka Optimisti (KSL ala)? Arutada.
Konkursi taotluse vorm meistrivõistluste korraldamiseks.
Korraldada mv kvaliteedina – pakkuda eelkõige oma maakonna inimestele.
Eelarve peale mv /kv sooviavalduste saabumist ja kinnitamist.
Noore sportlase preemia ja tänutoetused. Mõelda, kaalutleda, vajadusel koostada statuudid.
Kulkaga läbi rääkida.
Eestimaa Talimängud 1.-3. Märts 2013 Võrus. Läänemaa Võiks osaleda järgmistel aladel:
Murdmaasuusatamine
Juhtide võistlus
Suusaorienteerumine
Ujumine
Kreeka-rooma maadlus
Meeste korvpall
Naiste korvpall ?
Lauatennis
Male
Kabe
Läänela ei eralda toetusi ega sõlmi lepinguid Eesti Spordiregistris olevate võlglastega.
http://www.spordiregister.ee/index.php?maakond=4
OTSUSTATI: (ühehäälselt)
5.1. info võtta teadmiseks.
5.2. Kuulutada välja Läänemaa meistrivõistluste läbiviimiseks „konkurss“.
6. Muud päevakorda kerkinud küsimused
Spordiinimeste sünnipäevad – andmebaas. Uurida mooduli võimalust spordiveebis.
Põlluste aukiri Läänela poolt tema 60 juubeli puhul – Haapsalu spordikooli õpilane
Ergart Männik oleks nõus Läänelat esindama 8. Sept Tallinnas Lillepaviljonis.

Konkurss Läänela tegevjuhi kohale: Avalik konkurss 1. – 15. november.
Tööle asumisega alates 1. jaanuarist 2013.
OTSUSTATI
6.1. võtta info teadmiseks.
6.2. Läänela presidendil valmistada ette konkurss tegevjuhi kohale.
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Enn Kerge
Koosoleku juhataja

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

