Projekt „Põhja‐Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“

Spordi töörühma koosolek
PROTOKOLL
16.05.2017
Kuremaa Ujula
Algus kl 10.00, lõpp kl 12.20
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), Urmas Paju (Palamuse vald), Märt Tralla (Torma vald), Katrin Rajamäe (ühinemise
koordinaator).
Koosolekut juhatas ja protokollis: Katrin Rajamäe
Päevakord:
1. Sporditegevuse toetamise kord
2. Kuremaa Spordikool
1. Sporditegevuse toetamise kord
Koordinaator tutvustas kõigepealt eelmistel koosolekutel kokkulepitud spordi rahastamise
põhimõtteid ning tõi välja kultuuri töörühma ettepaneku lisada korda tervisedenduse/tervishoiu
valdkond. Lepiti kokku, et spordi korda lisatakse tervisedenduse valdkond, kuid tervishoid jääb
mittetulundustegevuse toetamise korda.
Seejärel vaadati läbi Jõgeva linna kehtiv kord ning tehti jooksvalt parandusi ja täiendusi dokumenti
(dokumendis märgitud punasega). Lepiti kokku, et järgmisel koosolekul vaadatakse kord veelkord üle
ning arutatakse läbi dokumendi kommentaarides toodud küsimused. Eelnõu on lisatud protokollile.
Lisaks arutati spordivaldkonna infosüsteemi teemal ning leiti, et perspektiivis võiks võtta kasutusele
ühise infosüsteemi (nt Sportlyzer).
Otsustati:
1. Järgmisel koosolekul jätkatakse arutelu ühtse sporditegevuse toetamise korra teemal.
2. Jõgeva vald uurib, kas ja kuidas on võimalik muuta spordikooli õppekavades vanuse piiri.
Hetkel on õppekavades vanus 7‐18, kuid peaks olema 7‐19 (et hõlmata ka gümnaasiumi
viimast klassi).
Lahkus Raivo Meitus.
2. Kuremaa Spordikool
Tiit Lääne andis ülevaate spordikooli 2016. a ja 2017. a I kvartali kuludest‐tuludest (lisatud
protokollile) ning hetkeolukorrast:




2016. a oli Jõgeva valla toetus spordikoolile 7000 eurot, 2017.a I kvartalis 4500.
Praegu on ujumine ja korvpall, millega tegeletakse. Järgmised alad oleksid võrkpall ja
kergejõustik – õppekavad olemas.
Suvel oleks vaja arutada korvpalli ala toetamist. Kas on võimalik ka teistel KOVidel panustada
2017/18 õppeaasta rahastamisse?

Seejärel arutati spordikooli rahastamise teemal. Töörühm leidis, et tuleks võimalikult kiiresti arutada
Torma treeningrühmade üleminekut spordikooli alla, et juba sügisest saaksid rühmad olla spordikooli
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all. Lepiti kokku, et Jõgeva vald korraldab teiste omavalitsustega vastava kohtumise ning saadab
koordinaatorile spordikooli 2017. a eelarve.
Otsustati:
1. Jõgeva vald korraldab juuni alguses teiste omavalitsustega kohtumise Kuremaa Spordikooli
rahastamise ja treeningrühmade ülemineku teemal.
2. Juunikuu juhtkomisjoni koosolekul võtta teemaks spordikooli 2017. a (september –
detsember) ning 2018. a rahastamine.
3. Järgmine töörühma koosolek toimub 27. juunil kl 10 Kuremaa Ujulas. Koosoleku teemad:
 Sporditegevuse toetamise ühtne kord
 Koostöö spordiliiduga JSL Kalju

