Projekt „Põhja‐Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“

Spordi töörühma koosolek
PROTOKOLL
18.04.2017
Jõgeva Spordikeskus „Virtus“
Algus kl 10.00, lõpp kl 11.45
Osalejad: Anneli Plaado (Palamuse vald), Tiit Lääne (Jõgeva vald), Marek Saksing (Jõgeva vald), Priit
Toru (Jõgeva linn), Raivo Tralla (Jõgeva vald), Aarne Neimann (Torma vald), Raivo Meitus (Jõgeva
linn), Katrin Rajamäe (ühinemise koordinaator).
Koosolekut juhatas ja protokollis: Katrin Rajamäe
Päevakord:
1. Spordivaldkonna rahastamine
2. Sporditegevuse toetamise kord
1. Spordivaldkonna rahastamine
Koordinaator tutvustas koondatud andmeid sporditegevuse rahastamise kohta, omavalitsused
kommenteerisid ja täpsustasid kohapeal andmeid. Tabelid on lisatud protokollile.
Lepiti kokku, et omavalitsused täiendavad vajadusel andmeid ning tabeli alusel arvutatakse välja
koondsumma, mida saaks tulevikus MTÜde korra alusel jagada.
Lisaks arutati, et tulevases vallas peab olema sporditöö spetsialistil juures spordikomisjon. Ka
ühinemislepingus on kokkulepe, et luuakse spordinõukogu, kuhu spordiklubid, kehalise kasvatuse
õpetajad, spordikool ja spordibaasid valivad oma esindajad.
2. Sporditegevuse toetamise kord
Eelmisel töörühma koosolekul lepiti kokku järgmised põhimõtted ühtse sporditegevuse korra
väljatöötamiseks:
 Sporditegevuse toetamiseks töötatakse välja eraldi kord
 Ühtses korras võiks olla taotluste esitamise tähtaeg 1. detsember
 Uues korras peaks kindlasti sees olema ka spordireserv
 Uue korra väljatöötamisel võetakse esialgu aluseks Jõgeva linna vastav kord.
Järgnevalt vaadati üle Jõgeva linna korras nimetatud toetused. Lepiti kokku, et uude korda jäävad
sisse järgmised toetuste liigid:
 spordiklubi tegevustoetus – noorsportlaste pearaha;
 toetus spordiürituse läbiviimiseks;
 toetus täiskasvanud sportlaste võistlustel osalemiseks;
 toetus sportlike saavutuste eest.
Arutati, et toetuse taotlemine ja aruandlus võiksid olla lihtsad ning peaks kasutama elektroonilist
süsteemi.
Kuremaa Spordikool peaks olema ühendvalla eelarves eraldi reaga, sh treeningbaaside kulude
katmine ja treeneri töötasu.
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Otsustati:
1. Järgmiseks koosolekuks vaatavad kõik töörühma liikmed läbi Jõgeva linna sporditegevuse
toetamise praeguse korra ja teevad omapoolsed parandusettepanekud. Koordinaator saadab
tutvumiseks ka Kuusalu valla vastava korra.
2. Järgmine töörühma koosolek toimub 16. mail kl 10 Kuremaa Ujulas. Koosoleku teemad:
 Sporditegevuse toetamise ühtne kord
 Kuremaa Spordikool – praegune eelarve, tulevikunägemus.

