
 
PÄRNUMAA SPORDILIIDU ÜLDKOGU PROTOKOLL 2021 
Osalejad liikmesklubid:  

1. A2K spordiklubi,  
2. SK Vabariigi Võllimees,  
3. MTÜ Spordiklubi RÕÕM,  
4. SK Raudmees,  
5. Pärnumaa Ratsaspordiklubi MTÜ,  
6. Pärnu Vibuklubi Meelis,  
7. Surju Valla Spordiklubi,  
8. Pärnu Lauatenniseklubi Vint-90,  
9. Tori Spordiklubi,  
10. MTÜ Võrkpalliklubi Tervis,  
11. Spordiklubi Ringi MTÜ,  
12. Kilingi-Nõmme VK Githa,  
13. SK Vaablane,  
14. SK Pärnumaa Maleklubi,  
15. Spordiklubi Tahk MTÜ,  
16. Maadlusklubi LEO,  
17. Pärnumaa Koolisport,  
18. Discgolfiklubi Hole-In-One,  
19. SK Saarde,  
20. Ujumisklubi UCA,  
21. Valgeranna Golfiklubi,  
22. Pärnu klubi Tervisesport,  
23. Massu Ratsaklubi,  
24. MTÜ Suure Karu Pojad,  
25. Jalgrattaklubi Viko,  
26. MTÜ Pärnu Sulgpalliklubi,  
27. Terve Are MTÜ,  
28. Lõuna-Läänemaa Raskejõustikuklubi LEOLA,  
29. Tõstamaa Spordiklubi,  
30. Vändra Tehnikaspordiklubi,  
31. Korvpalliklubi Pärnu-Jaagupi,  
32. Häädemeeste Amburite Klubi,  
33. Erki Sport,  
34. MTÜ JK Pärnu Poseidon,  
35. MTÜ Striidikool,  
36. MTÜ Paikuse korvpall,  
37. Discgolfiklubi Albatross,  
38. Pärnu Jalgpalliklubi Vaprus MTÜ,  
39. DG Academy 
40. Optitrans Tehnikasport 



 
Osalenud Juhatuse liikmed: Kaie Toobal, Kaupo Koplus, Maarja Tammai, Tarmo Vanamõisa, 
Eido Tasalain, Andra Sõmer, Ülo Liblik, Janar Sõber. 
Osalenud töötajad: Tegevjuht Kaisa Kirikal 
Kutsutud külalised: Kultuuriminister Anneli Ott 
Koosoleku kestvus: 18:00-19:00 
Koosoleku toimumise kuupäev ja koht: 9.juuni, 2021, Pärnu Keskraamatukogu 
Päevakord: 

1. Kohtumine kultuuriminister Anneli Ottiga 
2. 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja revisjonikomisjoni aruande 

ärakuulamine ja kinnitamine. 
INFO: 2021.aasta eelarvest ja tegevustest 

66 liikmest on kvoorum 33 liiget ning koosoleku alguseks on kohal 40 liiget. Kõik osalejad on 
poolt, et selle päevakorraga edasi minna. Juhatuse esimees Kaie Toobal teavitab 
protseduuridest ja teeb ettepaneku valida koosolekut protokollima Kaisa Kirikali. Kaisa 
Kirikal annab selleks nõusoleku. Seejärel küsib Kaie Toobal ettepanekuid päevakorrakavandi 
kohta. Ettepanekuid pole ja jääb kinnitatud päevakord.  
Väljavõte seadusest:  
Üldkoosolek protokollitakse. Protokolli kantakse üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, 
üldkoosoleku päevakord, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused ning muud 
üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud. Protokolli kantakse ka üldkoosoleku otsuse suhtes 
eriarvamusele jäänud liikme nõudel tema eriarvamuse sisu. Protokollile kirjutavad alla 
üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik. 
Protokolli lahutamatuks lisaks on üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga 
ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused. 
Pärast 14 päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab protokoll olema liikmetele 
kättesaadav. Liikmel on õigus saada üldkoosoleku protokolli või selle osa ärakirja. 
 

1. Päevakorrapunkt nr 1 – Kohtumine kultuuriminister Anneli Ottiga 

Kaie Toobal teeb sissejuhatuse ja kutsub ette kultuuriministri Anneli Otti. 
Kokkuvõte ministri kõnest: Oluline koostöö maakondlike spordiliitudega. Liikumisharrastuse 
harjumuse suurenemine. Pärnu on uuendusmeelne ja koostöö omavalitsusega hea. Suureks 
eeskujuks. Näha asju teise nurga alt. Maakondlike spordiliitude rahastus on olnud aastaid 
sama ja see on probleem. Eesmärkide elluviimisel ei saa vabatahtlikkuse peale kindlaks 
jääda, vaid vaja ressurssi. Elvas tehtud muudatused – iga päev õpilased liiguvad 1h. Ei ole 
kehalise kasvatuse tund vaid erinevad lahendused ja lähenemised – kuidas saada lapsi 
liikuma. Lahendusi on palju ja lahedaid, kuidas lapsi suunata liikuma. Kindlasti suuremad 
rahvaüritused. Kui me täna oleme suunatud rohkem nende inimestele pakkuda võimalusi 
liikuda, kes seda ise tahavad, siis küsimus on see, kuidas seda ringi laiendada. Kuidas 
infrastruktuuri ehitada – matkarajad, staadionid, spordikoolid, mis toetaks seda, et inimesed 
liiguksid igapäevaselt. Liikumisharrastuse teema on väga suur teema ja nõuab teaduslikku 
lahendust, kuid eelkõige see nõuab meie kõigi koostöös. Kui kohaliku OV ja spordiliidu vahel 



 
on hea koostöö ja üks nägemus, siis see annab ka riigil põhjuse juurde tulla. Pärnumaa 
paistab välja ka riiklikult ja on tubli. Mida siis riik tahab? Kui me oleksime suutelised oma 
sõnumi selgelt ütlema, siis see tuleks kohe. Arutelud on pidamata ja eesmärgid seadmata. 
Võtame eesmärgiks.  
Enn Hallik: Riik toetab 5 tasemest treenereid.  
Anneli Ott: Me oleme tänu sellele toetusele klaaslaevu murdnud. Kui 10 aastat oli see 
number sama, siis nüüd oli kasv juures. Iseenesest on see aidanud ja treenereid juurde 
tulnud. Lisaressurssi ei julge lubada, sest tegeletakse kokkuhoiuga. Hetkel minnakse edasi 
selle programmiga. Küsimus on olnud laual ja seda arutatakse kindlasti tulevikus ja see 
motivatsioon peaks olema suurem (sissetuleku number). Treeneri vastutus ja treeneri töö 
iga aastaga kasvab. Lisaks treenerile on ka väga palju teisi rolle, mida tuleks teadvustada ja 
täheldada.  
Janar Sõber: alaliidud peaksid saama soodsamalt treenereid koolitada.  
Anneli Ott: riiklikult on paigas see, et ministeerium tegeleb seaduse poolega ja keskkonna 
loomisega. Sellega tegeleb EOK. Treeneri temaatika juures laiemalt, ministri amet on selline, 
et kunagi ei tea kui kaua ja mis päevadel seal oled. Kuid minu jaoks on treenerite teema on 
teema, millesse rohkem pühendada.  
Jaak Roosson: sportlaste stipendiumid, juba paar aastat fikseeritud summa, võiks ka ajas 
muutuda. See on jäänud liiga väikeseks, hetkel vist 600 EUR kuuks, et see on liiga vähe. Meie 
arvame, et see on liiga väike, seda peaks tõstma. Praegu on nii ära fikseeritud see. Meie 
jalgpalli poole pealt näeme, et see on liiga madal.  
Anneli Ott: riigi poolne vaade on see, et inimesel oleks sotsiaalsed garantiid.  
 

2. Päevakorrapunkt nr 2 - 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja 
revisjonikomisjoni aruande ärakuulamine ja kinnitamine. 

Kaie Toobal tutvustab 2020. aasta majandusaasta aruannet ning selgitab tulude ja kulude 
jaotumist. Majandusaasta aruande kohta küsimusi koosolekul osalejatel ei ole ja küsimusi ei 
esitatud ka eelnevalt e-maili teel. Kaie Toobal tutvustab revisjonikomisjoni aruannet, mis 
leidis, et spordiliidu vahendite kasutamine on olnud sihipärane ja majandusaasta aruanne 
on korrektne. Majandusaasta aruanne vastu võetud ja kinnitatud kõigi liikmete poolt.  
Hääletustulemus: 40 poolt.  
Otsus: Majandusaasta aruanne kinnitatud.  
 

INFO: 2021.aasta eelarvest ja tegevustest 

Tegevjuht Kaisa Kirikal annab ülevaate 2020.aasta tegevustest ja 2021.aasta uuendustest. 
Samuti tutvustab 2021. aasta eelarvet.  
Kaie Toobal tänab osalejaid ning juhatust ja kuulutab sellega üldkoosoleku lõppenuks.  
 
Juhataja: Kaie Toobal /allkiri digitaalne/ 
Protokollija: Kaisa Kirikal /allkiri digitaalne/ 


