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Päevakord:
1) Projektijuhi töötasu kinnitamine
2) "Hea juhtimise tava spordiorganisatsioonis" heakskiitmine
3) Läänemaa 2018. a meistrivõistluste/karikavõistluste esimesed arutelud, reglement.
Probleemid.
4) Jõud Suveseminar Roostal 1.-2. aug
5) Spordiliit ja haldusreform. Arutelu. Ülle teeb lühikese tagasiside ka 29. mail toimunud
EOK regionaalspordi komisjoni koosolekust (põhiteema oli regionaalsport).
6) 24. Läänemaa Suvemängud 10. juunil. Mis edasi? Arutelu, ettepanekud - suvemängud,
talimängud, KUIDAS EDASI?
7) Ülle puhkuse avaldus. Ülle puhkaks ametlikult alates 3. juulist
8) Muud küsimused
1) Projektijuhi palga kinnitamine
Läänela tegevjuht Ülle Lass kirjutas projekti Kohaliku Omaalgatuse Programmi, Haapsalu
Linnavalitsusse, Lääne Maavalitsuse tervisedenduse programmi ja Kultuurkapitali Läänemaa
ekspertgruppi. Elustiili Maraton 2017 projektijuhi töötasuks oli projekti sisse kinnitatud 350
eur bruto.
Kuna tegevjuhile on antud spordiliidu juhatuse poolt võimalus endale lisatasu projektidesse
sisse kirjutada, siis kinnitab juhatus projektijuhi töötasu summaks 350 eur bruto.

OTSUSTATI:
1.1 Läänela tegevjuhi Ülle Lassi poolt veetava Elustiili Maraton 2017 projekti eest kinnitada
projektijuhi töötasu 350 eur bruto.

2)

"Hea juhtimise tava spordiorganisatsioonis" heakskiitmine

EOK kiri:
EOK soovib, et alaliidud, piirkonnaliidud ja klubid võtavad selle dokumendi aluseks oma
igapäevase tegevuse raamimiseks.
Mida selgemad on põhimõtted, mille alusel me kõik toimetame, seda selgem ja
tõsiseltvõetavam on ka meie valdkond kõigile teistele. Sissejuhatuses selgitame, et need on
põhimõtted, mis ei pruugi veel täies mahus olla meil järgitavad, aga me vähemalt kõik oleme
nõus tunnistama, et me liigume sinna poole ja meil on ühised mängureeglid.
Spordiportaalis sport.ee luuakse alamkataloog HEA JUHTIMISE TAVA, mis on lingitav nii
EOK kui ka kõikide spordiorganisatsioonide lehtedele ja kus spordiorganisatsiooni
üldkoosoleku või juhatuse otsusel saab esinduslik isik allkirjastada kinnituse hea juhtimise
tava järgimisest. Hea juhtimise tavaga liitumine on avalikult jälgitav Spordiregistris, liitunud
organisatsioonid märgitakse sellekohase tunnusega. Järgmisel aastal toetuste jaotamisel EOK
kaudu on antud dokumendiga liitumine soovitusliku tähtsusega.
Arutelu. Spordiliit Läänela liitub dokumendiga. Spordiliit kutsub oma liikmesklubisid
dokumendiga liituma.
Dokumendi leiab: https://www.spordiregister.ee/hea_juhtimise_tava/et/hea_juhtimise_tava
OTSUSTATI:
2.1. Spordiliit Läänela kiidab heaks ja liitub dokumendiga "Hea juhtimise tava
spordiorganisatsioonis". President Ailar Ladva allkirjastab liitumise selleks ettenänhtud
keskkonnas.

3)
Läänemaa 2018. a meistrivõistluste/karikavõistluste esimesed arutelud,
reglement. Probleemid.
Arutelu. Kas muuta midagi? Esialgu mitte. Probleeme on niikuinii. Korralduse saab anda
spordiorganisatsioonidele, kes on korrektselt täitnud oma kohustusi. Reglementi ei muuda.
See on hetkel OK. Peale haldusreformi uuesti arutlusele, kuidas korraldada alates 2019.
Naiste jalgpall? Vaid koolinoorte võistkonnad peaaegu. Kas see ikka on see, millele me
peaksime välja minema?
OTSUSTATI:
3.1. Võtta info teadmiseks ja peasekretärile korraldamiseks.

4)

Jõud Suveseminar Roostal 1.-2. aug

Võimalik alade valik: tennis, võrkpall (mingit moodi, sest korralikud väljakud puuduvad),
minigolf, discgolf (rada valmib jaanipäevaks), bowling, mingi teatevõistlus vee ääres, petank,
korvpall (visked vms), Mölkky, Puupall, orienteerumine (võiks jääda teise päeva alaks, kogu
võistkond liigub koos ja lahendab punktides ülesandeid).
Osalejad saavad oma julguse ja osavuse enda rahakoti pealt panna proovile seikluspargis ja
surfialal.
Üldiselt sooviti, et spordiprogramm võiks olla mitte väga pingeline.
Broneerisin Läänemaa majutusele praegu 9-10 kohta. Seltskond võiks ikka koos olla, nii on
kombeks.
OTSUSTATI:
4.1. Võtta info teadmiseks ja peasekretärile korraldamiseks

5)

Spordiliit ja haldusreform.

Arutelu. Ülle teeb lühikese tagasiside ka 29. mail toimunud EOK regionaalspordi komisjoni
koosolekust (põhiteema oli regionaalsport).
OTSUSTATI:
5.1. Võtta info teadmiseks

6)

24. Läänemaa Suvemängud

10. juunil. Mis edasi? Arutelu, ettepanekud - suvemängud, talimängud, KUIDAS EDASI?
Peale haldusreformi talimänge ei toimu. Suvel suvemängud soovime siiki läbi viia. Formaati
asume arutama 2018. a alguses.
Arutlusele siis ka üldised spordi arengud maakonnas.
OTSUSTATI:
6.1. Võtta info teadmiseks

7)

Ülle puhkuse avaldus.

Ülle puhkaks ametlikult alates 3. juulist
Avaldus esitatud. Töökorralduse osas saab peasekretär hakkama.
OTSUSTATI:
7.1. Võtta info teadmiseks ja presidendile korraldamiseks.

8)Muud küsimused
Leaderi programmi on 17. aprillil esitatud projekt „Läänela 90 – Läänemaa spordi lugu“.

Projekti raames peaks valmima u 40 minutiline dokumentaalfilm, 6 promoklippi ja välja
antakse raamat läbi aegade parimatest sportlastest. Projekti on sisse kirjutatud ka
arhiivimaterjalide kogumiseks vajaliku arvuti soetus. Peasekretär kasutab tööks oma isiklikku
arvutit, mis pole normaalne.
Projekti kogumaksumus on 29085,8 eur, millest toetuse summa peaks tulema 26177,22 eur.
Omafinantseeringus osalevad EOK ja Läänela. Toetust taotletakse ka Kultuurkapitalist.
Pöördutakse Läänemaa asjalike ettevõtjate poole.
Raamat müüki ei lähe.
Lõplik vastus peaks tulema augustis/septembris.
1.juulist sõlmida Ülle Lassiga töövõtuleping lisatasu maksmiseks filmi ja raamatuga seotud
koormuse suurenemise eest. Projektijuhi tasu on projektis sees.
OTSUSTATI:
8.1. Võtta info teadmiseks ja peasekretärile vastavalt projektile korraldamiseks.
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