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juhatuse koosoleku 

protokoll nr. 4 

Järva-Jaanis  21. 12.2020 

 

Algus kell 12.00 

Lõpp kell 14.00 

 

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Arto Saar, Lea Valang,  Jaanus Nilp, Paul Poopuu,  Piret 

Reinfeld, Tanel Viljat ja tegevjuht Piret Maaring ning kutsustud Erich Petrovits ja Jaak Tammik  

Puudus Viljar Pennert – ette teatamisega 

 

Koosolekut juhatas  Arto Saar 

Protokollis Piret Maaring 

 

PÄEVAKORD:  

1. Järvamaa 2020.a aasta sportlaste nimekirjade kinnitamine ja Järvamaa Sporditäht nimekirja 

kinnitamine;  

2. Järvamaa 2020.a sportlikuma perekonna valimine; 

3. JÄRVAMAA SPORDILIIDU ARENGUKAVA 2021-20 kinnitamine 

4. Järvamaa liikumisharjumuste ja -hoiakuteuuring 

5. 11. Järva Suvemängude juhendi kinnitamine 

6. 2021.a Koolispordi võistluste kalendrist ja  hetkeseis 

7. Järvamaa SL liikmems astumise avaldus 

8. Muud infod ja küsimused 

 

1. Järvamaa 2020.a parimate sportlaste nimekirjade kinnitamine 

Järvamaa 2020.aasta sportlaste nimekirjad  lisatud protokollile. Lisa 1 

OTSUS nr. 17 Järvamaa 2020.a sportlaste nimekirjade kinnitamine 

Vastavalt Järvamaa aastasportlase valimise juhendile selgitatakse aasta  

hääletamise teel : 

 spordiklubide ja spordialade esindajate arvamuste alusel – 50 % 

 Järvamaa Spordiliidu juhatuse liikmete arvamuse alusel – 50 % 

Juhul kui mingis kategoorias jäävad sportlased esikohta jagama, siis otsustab kategooria võitja JSL 

juhatuse arvamus ja siis JSL esimehe arvamus. 

Juhatuse liikmetele saadame välja iga-aastased lehed, mille siis palume tagastada hiljemalt 5. 

Jaanuariks 2020.a oma arvamusega.. 

Esitatud sportlaste nimekiri lisatud ja  VALIMISEKS koostame küsimustiku  Järvamaa  2020.aasta  

sportlased  hääletuskeskkonnas. 

 

2. Lisaks tuleb eraldi valimis-hääletuskeskond 2020.a rahva lemmiksportlane  - Järvamaa  

Sporditäht 2020 valimiseks  

Esitatud nimekiri  Lisa nr.2  
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Mõlema küsimustiku tähtaeg on sama ehk siis arvesse lähevad kõik arvamused, mis on  tehtud  4. 

jaanuariks 2020.a südaööks. 

 

Parimate austamine pidi toimuma  Järvamaa Spordigalal , 8.  jaanuaril  2021.a  Särevere mõisas  

algusega kell  18.00  koostöös  Järvamaa Omavalitsuste Liidu ja Eesti Kultuurkapitali Järvamaa 

Ekspertgrupiga. 

8. Jaanuaril me seda pidu ei saa teha. Tegime küsitluse, kus hääled jagunesid peaegu pooleks, kus 

ühelt pool edasi lükata või tehe vido. St 11 inimese juures käimist + 3 Jõudi, juhul kui 6. Veebruaril 

ka Jõud pidu ära jääb ning veel lisaks tahab EOK maakonna spordiklubi auhinnad meile sata. 

Kes juhatuse liikmetest hakkab neid auhindu üle käima andmas ja filmimas. 

Sest vaja teha video, ( mitte väriseva käega, et kaameraga võbiseb ja hüppab, ning lõpuks kokku 

lõigata ja teha korralik ülevaade, mis jääb ajaloo tarbeks, see tuleb tellida. 

OTSUS nr. 18 Lükata tunnustamine edasi ja oodata Eesti Vabariigi otsust piirangute leevendamiseks 

või  lõpetamiseks. 

 

2. Järvamaa 2020.a sportlikuma perekonna valimine; 

Järvamaa Sportlikumaks pereks on esitatud 2020 aastal 6    peret 

Protokollile lisatud perede tutvustused ja kontaktid. Lisa 3 

Perekond Kaasik- Paidest 

Perekond Arusalu Järva-Jaanist 

Perekond Randalainen-Imaverest 

Perekond Poopuu Türilt 

Perekond Gritsenko – Türilt 

Perekond Aren – Türilt 

Perekond Kiisk – Paides  

 Paul Poopuu taandas enda pere kanditatuuri. 

OTSUS nr. 19  Esitada perkond Järvamaa 2020.a sportlikumaks perekonnaks      AREN Türilt   ja  

tunnustada   EOK auhinnaga.  

 

3. JÄRVAMAA SPORDILIIDU ARENGUKAVA 2021-20 kinnitamine 

Järvamaa Spordiliidu uue arengukava tööversiooni saadetud teile  googlis 

Esialgselt oli, et arengukava kehtiks 2025 aga võib ka rohkem nii nagu on Eesti spordistrateegia 

arengusuunad aastani 2030 ,  tegevuskava koostame  aastani 2025, iga aasta saame ju lisada tegevusi, 

vastavalt vajadustel. Teie poolset tagasisidet ootasime kuni  10. Detsembrini, kahjuks neid ei tulund 

ühe kuu jooksul. 

Tekkis arutelu ja lisatud mõned parandused. 

lisatud protokollile. Lisa nr 4 

OTSUS nr. 20  Kinnitada  Järvamaa Spordiliidu arengukava aastateks 2021 – 2025   

 

4. Järvamaa liikumisharjumuste ja -hoiakuteuuring 

Lisatud protokollile  Lisa 5 

Uuringus koostab  küsimustiku Tartu Ülikooli Pärnu kolledž ja levitame peame ise ning siis 

analüüsib kolledž eesotsas statistika õppejõu Kandela Õunaga. 

Ankeedi saadame teile tutvumiseks e-meiliga. Vaadake ankeet üle ja kui jääb midagi silma, mis vaja 

muuta andke siis operatiivselt teada. 

Küsitlusega alustame 11. Jaanuariks, mis kestab 2 kuud. Märtsikuu jääb analüüsimiseks ja 1. 

Aprilliks toimuks kokkuvõttete tegemine ja esitlus. 

Küsitlust võiks korrata 4 – 5 aasta järgi. 

Info võeti teadmiseks ja alustame uuringuga. 
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5. 11. Järva Suvemängude juhendi kinnitamine 

Juhend lisatud protokollile, Lisa nr. 6 
Juhend kooskõlastatud  Aravete Spordi- ja Tervisekeskuse ja Järva vallaga ning mängude 
peakohtunik  Jaak Tammikuga. 
 

Järvamaa Spordiliidu juhatuse OTSUS  nr. 21  Kinnitatada 11. Järva Suvemängude  juhend 

 

6. 2020.a Koolispordi võistluste kalendrist ja  hetkeseis 

2020.a Koolispordi võistlustekalender lisatud protokollile lisa  nr 7 

Esmaspäeval, 17. Detsembril toimus kehalise kasvatuse õpetajate aineühenduskoos seminariga, 

kus võtsime 2020.a koolispordi võistluste kalendri vastu ning toimus koolitus. Lektoriks  

spordipsühholoog Kaivo Thomson. Osales 17 +3 = 21 

Info võeti teadmiseks. 

 

7. Järvamaa SL liikmeks astumise avaldus 

Järvamaa Petangue Klubi on esitanud avalduse JSL liikmeks astumise kohta 15.12.202. 

Klubi on loodud suvel ja harrastjaid 22, SV- l osalejaid 50 ringis. 

Plaan edaspidi korraldada ise Järvamaa Seeriavõistlusi petankis ning ka Meistrivõistlusi. 

 Klubi esimees ja kontakt Enn Lehtpuu. 

 

OTSUS nr. 22 Võtta Järvamaa Petangue Klubi reg. nr.80584653  JSL klubi liikmeks. 

 Poolt  kõik poolt  juhatuse liikmed. 

8. Muud infod 

 Seosess Järvamaa Spordiliidu ajalooga: 

Arhiivis   Järvamaa Spordiliit on asustatud 26. Aprilill 1936 Paide  

 Ja valit 5 liikmeline juhatus . Info on võetud Eesti 11. Kehakultuuriaastaraamtust 1937 

EMSL Jõudi koosolek tegi  Enn Mainla ülevaate maakondade spordiliitude ajaloost. 

 Uuesti taasloodi  JSL  18. Novembril 1992 ehk 2022 täitub  30 aastat . 

1944 tuli moodustati maakondadesse Täitevkomiteede juurde  kehakultuuri ja spordinõukogud, kes 

hakkasid edasi  sporti kureerima.  

Infoks, et 2021  kevadel  uued juhatuse valmised. 

 

1946.a  asutati vabatahtlik spordiühing Jõud – 2021. a tähitatakse 75 aastapäeva.  

 6. 02.2021 Eestimaa Spordiliit jõud 2020 aasta lõpetamine Pärnus, kui siis ei saa siis jääb 

üldse ära. 

 5 -.7. märts  14. Eestimaa talimängud Ida- Virumaal 

  6 – 7. Aprill kevadseminar Kuressaare 

 

2020.a on olnud iseäralik, kuid palju asju sai aasta jooksul ikkagi elluviidud: neist uus koduleht 

Eestimaa Omavalitsuste  Suvemängud Paides, liikumisuuringu algatamine  , JSL arengukava 

koostamine  jne. 

Järvamaa Spordiliidu juhatuse OTSUS nr. 23 

Juhatuse ettepanekul määrata liidu tegevtöötajatele  tulemustasu alljärgevalt :  

1. Tegevjuht Piret Maaring -  500,00 

2. Projektijuht Piret Reinfeld -  300,00 

Preemia  makstakse  välja reservfondi vahendite arvelt. 

 

Sellega oli koosolek lõppenud  

 

koosoleku juhataja        

Arto Saar         

 

protokollija   

Piret Maaring 


