
 

 

Läänela juhatuse koosolek 2/2018 

Haapsalus, 19. aprill 2018 

Koosoleku kellaaeg: 18.00- 19.30 

Juhatas Urms Koppe 

Protokollis Ülle Lass 

Kohal olid: Urmas Koppe, Meelis Nukki, Varje Paaliste, Heigo Hein 

Puudus: Tiit Koel 

Kutsutud: Ailar Ladva, Kadi Paaliste 

Päevakava: 

1. Juhatuse ülesannetega ja tööga tutvumine 

Arutelu. Eelmise koosseisu juhatuse liikmed andsid tööülesanded üle uuele juhatusele. 

OTSUSTATI: 

1.1. Võtta info teadmiseks.  

 

2. Läänemaa spordi strateegia uuendamisest, Läänemaa tali- ja suvemängude 

tulevikust, Läänela juhatuse tööplaani koostamine.  

 

Arutelu. Spordivaldkonna kokkulepe vajab uuendamist, Peale haldusreformi on asjad pikale 

veninud. Seni pole korralikult tööle hakanud SA LEAK.  

Kuidas edasi? Strateegiakoosolekuid alustame septembris. Strateegia ja 

kokkuleppearuteludega koos ka tali- ja suvemängude teema. Vajame palju KOV teadmist ja 

arvamusi. 

Tegevjuht teeb koosolekute pidamise kohtade nimistu/piirkonnad, ajaplaani ja temaatika. 

Juhatus arutleb ja avaldab arvamusi, lisab mõtteid.  Sügiseks peab olema sisend 

arengukavasse olemas.  

Eestimaa suvemängude raames võistlema ka Vormsi, Lääne-Nigula ja Haapsalu omavahel 

Rahastamine?. Millised ettepanekud omavalitsustele ja LEAKile, et saavutaks kokkuleppe 

toetuse saamiseks.  

Tegevjuht teeb tööplaani tööplaani.  



Tunnustamine uues olukorras ka arutlusele võtta.  

OTSUSTATI: 

2.1. Tegevjuht teeb tööplaani arutelu käigus tekkinud teemade lahendamiseks  

 

3. Spordiliit Läänela uue liikme kinnitamine  

MTÜ NS Archery Club on esitanud avalduse saada Läänela liikmeks.  

MTÜ NS Archery Club loodi 20.09.2017. Klubi põhikirjaliseks eesmärgiks on vibuspordi 

viljelemine ja arendamine liikumisharrastusest võistlusspordini. 

Klubisse kuulub 7 liiget, kes kõik on aktiivselt tegevad vibuspordis. 

Meie selle aasta suurimad saavutused: 

Balti meistrivõistluste 2.koht meeskondlikult 

Eesti meistrivõistlustelt 4 individuaalset medalit. Pearu Jakob Ojamäe ja Emily Hõim 1.koht, 

Reena Pärnat 2.koht ja Märt Oona 3.koht 

Türgis saavutasid rahvusvahelisel suurturniiril Reena ja Märt segavõistkonnaga 3.koha. 

Klubil on leping EOK ja Vibuliiduga, kus EOK toetab igakuiselt Reena Pärnati ja tema 

treeneri Siret Luige ettevalmistust 2020 Tokyo Olümpiamängudeks. 

Klubi on registeeritud Läänemaale Risti alevikku. 16.juunil korraldame Ristil sport-ja 

plokkvibuvõistluse. Võistlus toimub Risti Põhikooli staadionil ning lisaks võistlusele oleme 

plaaninud erinevaid tegevusi pealtvaatajatele, eesmärgiga tutvustada vibusporti laiemalt. 

Klubi on kantud Eesti Spordiregistrisse. 

Saadud info põhjal on igati tore teada uuest harrastatavast spordialast maakonnas. Juhatus 

kinnitas klubi Läänela liikmeks.  

OTSUSTATI: 

3.1. Kinnitada MTÜ NS Archery Läänela liikmeks 

3.2. Teha kanne Eesti Spordiregistrisse.  

 

4. Muud küsimused 

• Tegevjuhi avaldus 

Palub tasuda TuMS-i § 48 lg 55  alusel tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 

euro ulatuses kvartalis.  

Juhatus oli poolt. 

 

OTSUSTATI: 

4.1.Tasuda tegevjuht Ülle Lassile tervise edendamiseks tehtavate kulutuste katteks 

100 eur kvartalis esitatud dokumentide alusel. Väljamakse kvartali viimase kuu 

palgaga 

 

• Kohtunike toetusest.  

Eestimaa Spordiliit Jõud on teinud eraldise Lääne maakonnas peetavate 

meistrivõistluste kohtunike kulude hüvitamiseks.  



Alates 01.01.2018. aastast kehtib spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muudatus, mille 

kohaselt on spordi andmekogusse kantud spordiorganisatsioonil ja spordikooli pidajal 

õigus spordialaliidu või maakonna spordiliidu või piirkondlikul põhimõttel tegutseva 

spordiühenduse veebilehel avalikustatud võistluskalendris kajastatud võistlusel 

vabatahtlikule spordikohtunikule tema tegevusega seotud kulude hüvitamiseks maksta 

kuludokumente nõudmata kuni 20 eurot spordikohtunikuna tegutsemise eest ühes päevas 

ning kuni 1040 eurot kalendriaasta jooksul.  

Spordiliidu juhatus arutles teemad elektrooniliselt ja toetust antakse vastavalt 

võimalustele. Toetuse andmiseks on kehtestatud kindlad reeglid riiklikult. Läänela annab 

toetust kohtunike tasude hüvitamiseks alates hetkest kui EMSL Jõud om toetuse 

maakonda määranud, st alates 28. märtsist tagasiulatuvalt. Toetust antakse spordiliidu 

juhiga läbirääkimiste. Korraldaja peab tasude hüvitamisel arvestama seadustega.  

 

OTSUSTATI: 

4.2. Vabatahtliku spordikohtuniku hüvitis kuulub maakonna meistri ja 

karikavõistluste korraldajale väljamaksmiseks arve alusel eelneva kokkuleppe teel.  

 

 

 

Koosoleku juhataja      Koosoleku protokollija 

Urmas Koppe       Ülle Lass 


