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juhatuse koosoleku 

protokoll nr. 2 

 

Paides, E-Piim Spordihalli koosolekute ruumis,   23. 03.2022 

 

Algus kell 11.00 

Lõpp kell 12.45 

 

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Arto Saar, Piret Reinfeld, Erich Petrovits, Martin Kaschan, Jaak 

Tammik  ja Jaanus Nilp osales veebikeskkonnas MEET ning tegevjuht Piret Maaring.    

Puudus - Viljar Pennert 

 

Koosolekut juhatas Arto Saar 

Protokollis Piret Maaring 

 

PÄEVAKORD  

1. Järvamaa SL liikmeks astumise avaldus  

2. Järvamaa andekate noorsportlaste õppe-treeningtoetuse taotlemise korra muutmine 

3. Parimate sportlased  autasustamise juhendi ülevaatamine  

4. Liikmemaksumäärade ülevaatamine ja kinnitamiseks esitamine üldkoosolekule; 

5. 11. Järva Suvemängud 11.06.2022 Järva vald Aravete 

6. JSL 30  

7. Muud küsimused  

 

1. Järvamaa SL liikmeks astumise avaldus  

Järvamaa Spordiliidule on esitanud  MTÜ Jalgpalliklubi Paide Linnameeskond reg. 

nr.80339528, esimees Veiko Veskimäe, tegutsemine Paide linn. Klubi tegevuseseks on jalgpalli 

harrastamine. Klubis tegutsejate arv 400 sh.18 treenerit 

(Avaldused lisatud protokollile, lisa 1) 

 

OTSUS nr. 7: Võtta MTÜ Jalgpalliklubi Paide Linnameeskond Järvamaa Spordiliidu  

liikmeteks  alates 23.märtsist 2022 aastast. 

 

2. Järvamaa andekate noorsportlaste õppe-treeningtoetuse taotlemise korra muutmine 

Martin tegi Google docsi Muudatusettepanekute lingi  ja oma ettepanekuid jagasid : 

1. Martin - 1) Aluseks võetakse sportlase tulemused eelkõige Eesti Meistrivõistlustel, 

maailmakarika etappidel. Samas vanuseklassis peab olema vähemalt 3 võistlejat. Juhul kui 

sportlane saavutab parema tulemuse vanemas vanuseklassis, käsitletakse seda erinevalt 
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ning klubi peab selle taotluses ka välja tooma. Sportlasel peab lisaks teatevõistkonna 

tulemustele näidata olema ka individuaaltulemused. 

2. Martin - 2) Õppe-treeningtoetust võib ühes kvartalis saada sama spordiklubi mitu andekat 

noorsportlast, aga arvesse ei lähe erinevate sportlaste tulemused samas vanuseklassis. 

3. Martin - 3) Võistkondade (pallialade) noorsportlaste tulemusteks loetakse ilmselgelt 

teistest eristumist, mis tehakse klubi/treeneri poolt kaaskirjana või osalemine 

noortekoondiste treeningutel/võistlustel. 

4. Jaak - Martini poolt toodud esimesele punktile võiks täienduseks lisada, et vaja oleks ka 

vähemalt saada ka üks võit vms. Toon maadlusest näite, et kui sul kaalus 3 võistlejat ja 

päeva lõpuks pannakse kaela 3. koha medal, siis võistkondlikus arvestuses antud võistleja 

punkte ei too. Vaja on vähemalt ühte võitu.  

5. Piret R Pallimängudel tuua sisse ka Karikavõistlustel osalemine ( Näide võrkpalli kohta! 

Meil on kettsüsteem. Kui sügisel ei hakka mängima KV ei ole mingi võimalusel enam 

saada I finaali ehk esimese 6 võistkonna sekka, kus otsustatakse parimad. ) 

6. Piret R Pallimängudel võiks juhatus ise teha ettepanekuid Eesti koondisesse või 

noortekoondistesse kuulumise kohta ja nende õpilaste toetamise kohta. 

 

Tekkis arutelu. 

Ettepanek teha täiendavad punktid, et oleks selge nii taotluse esitajal, kui ka juhatusel. 

 

OTSUS nr. 8: 

Järvamaa Spordiliidu juhatus otsustas lisada olemas olevale korrale järgmised jaotuse 

põhimõtted: 

Taotluse menetlemisel arvestatakse:  

1. Ainult individuaal alade tulemusi; 

2. Võistlusklassis või kategoorias peab olema vähemalt 4 osalejat; 

3. Arvestatakse kuulumist Eesti koondisesse; 

4. Võistlustel püstitatud Eesti rekordeid; 

5. Andekas laps esindab Järvamaa spordiklubi ; 

6. Iga klubi saab jaotuses esitada kuni kaks andekat sportlast, kes ei võistle samas grupis või 

distsipliinis. 
 

Pallimängude aladel esitada klubidel koondise kandidaate liikmeid koos lühitutvustusega, kus on 

kirjas tema areng ja silmapaistvus. 

 

Taotlemise kord avaldada JSL kodulehel ja saata liikmesklubidele. 

Lisatud protokollile, lisa 2 

 

3. Parimate sportlased  autasustamise juhendi ülevaatamine  

Juhend lisatud protokollile, lisa nr. 3 

Tekkis arutelu. 

Järvamaa Spordiliidu juhatus otsustas täpsustada juhendid  ja saata  kinnitamiseks järgmises 

juhatusese koosolekul 27. aprillil.  

 

4. Liikmemaksumäärade ülevaatamine ja kinnitamiseks esitamine üldkoosolekule 

2022.a eelarve koostamisel on vaja vastavalt põhikirjale  üle vaadata liikmemaksu määrad 

ja otsustada, kas tõsta või jätta samaks. 

OTSUS nr.  9 

Järvamaa Spordiliidu juhatus otsustas jätta samaks. Liikmemaks 2022.a on 30 eurot  
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5. 11. Järva Suvemängud 11.06.2022 Järva vald Aravete 

Juhend lisatud, lisa nr. 4 

Kas on juhendis mingeid muudatusi, koha, osavõtumaks, vms selle osas? 

OTSUS nr.  Korraldada 11. Järva SUVEMÄGUD, mis toimuvad 11.06.2022, juhend jääb samaks  

 

6. JSL 30  

Arutelu 

Järvamaa Spordiliidu 30 tähistamine toimub koos 2022.a parimate sportlaste tunnustamisega 

reedel, 6. jaanuaril 2023 aastal algusega kell 18.00 koos peo ja tantsuga. 

Ettepanek korraldada Väätsa rahvamajas, mis on renoveeritud. 

Kindlasti kutsuda Järvamaa teenekad sporditegijad, elutöö preemia saanud, aastate tegijad, 

Sponsorid, toetajad, EOK, EMSL Jõud ja Koolispordi Liidu esindajad. 

Kõik kutsed saata välja JSL kantselei poolt ka KOV-ide esindajatele. 

Kokku arvestame 100 inimesega. 

 

7. Muud küsimused  

• 12.-13 aprill Kuresaares EMS Jõud kevad seminar, seminari algus 12.30 

Praam väljub Kuivastust kell 10.50, seminar lõpeb kolmapäev 13.30 ja siis jõuame kella 14.40 

või 15.15 praamile. Paidest väljasõit 8.00 

12.aprill meil 10.-12.kl korvpalli KV Tarbjal 
 

• Uus juhatuse koosolek kolmapäeval, 27 aprill 2022.a kell 11.00  

Aprillis juhatuse koosoleku päevakorra projekt: 

1. Üldkoosoleku kokkukutsumisest ja päevakorra kinnitamine;  

2. Revidendi akti ära kuulamine  revident Andrus Tull 

3. JSL 2021.a majandussaasta ja tegevusaasta aruanne  

4. JSL 2022.a tegevuskava esitamine üldkoosolekule  kinnitamiseks; 

5. JSL 2022.a eelarve esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks; 

6. Järvamaa Andekate noorsportlaste õppe-treeningtoetuse taotlused (laek. 15.04) 

7. Parimate sportlaste juhendi kinnitamine ja üldkoosolekule tutvustamiseks. 

Info võetud teadmiseks. 

 

Sellega oli koosolek lõppenud  

 

 

koosoleku juhataja        

Arto Saar         
 

 

protokollija   

Piret Maaring 

 


