Projekt „Põhja‐Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“

Spordi töörühma koosolek
PROTOKOLL
27.06.2017
Kuremaa Ujula
Algus kl 10.00, lõpp kl 11.20
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), Enn Kurg (Jõgeva vald), Katrin Rajamäe
(ühinemise koordinaator).
Koosolekut juhatas ja protokollis: Katrin Rajamäe
Päevakord:
1. Sporditegevuse toetamise ühine kord
2. Koostöö spordiliiduga JSL Kalju
3. Muud küsimused
1. Sporditegevuse toetamise ühine kord
Töörühm vaatas veelkord üle korra eelnõu ning arutas läbi dokumendi kommentaarides toodud
küsimused. Pikemalt arutati küsimuse üle, kas toetada spordiklubide toetusest ka ringijuhte lisaks
treeneritele. Täiendatud eelnõu on lisatud protokollile.
Otsustati:
1. Sporditegevuse toetamise kord esitada augustikuu juhtkomisjoni koosolekule arutamiseks.
2. Koordinaator saadab eelnõu pärast protokolli kinnitamist omavalitsustele oma komisjonides
arutamiseks. Omavalitsused saadavad nädal enne juhtkomisjoni koosolekut oma
parandusettepanekud.
2. Koostöö spordiliiduga JSL Kalju
Töörühm arutas, millised on hetkel JSL Kalju peamised ülesanded. Toodi välja järgmised olulisemad
tegevused:










Eestimaa Mängud – võistkondade väljapanek koostöös KOVidega (suvi‐ ja talimängud, JÕUD)
Maakonna noorte ja täiskasvanute meistrivõistlused
Maakonna suvemängud
Koolispordi võistlustel osalemine, koostöös koolispordi liiduga (maakonna ja Eesti)
Koostöö spordiliiduga Jõud
Sportlaste tunnustamine
Harrastusspordi toetuse jagamine
Maakonna spordikalendri koostamine
Koostab võistluste juhendeid

Töörühm tõi välja, et järgmise aasta rahastus on spordiliidul olemas, kuid OVLi osa on lahtine (OVLi
osa moodustab ca 10% rahastusest). Hetkel ei tea veel, kas ja mis ulatuses tulevikus kolm KOVi
rahastavad seda organisatsiooni.
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Otsustati: Järgmisele töörühma koosolekule kutsutakse Uuno Valdmets rääkima JSL Kalju
tulevikunägemusest, järgmise aasta plaanidest ja rahastusest.
3. Muud küsimused
Jõgeva vald andis ülevaate teiste omavalitsustega kohtumisest Kuremaa Spordikooli teemal.
Spordikooli osas on toimunud järgmised arengud:


Spordikooli nime all läheks välja korvpalli ja võrkpalli võistkonnad.



Korvpalliliit on valmis spordikooliga lepingu sõlmima, pakutakse välja ühe treeneri
koolituskulud, 3 võistkonnale 12 mänguvormi ja 12 palli. Ootavad spordikooli inimest lepingu
osas läbi rääkima. Kohtumine peaks toimuma vallavanemaga.



Töötatakse välja konkreetne summa, palju KOVid peaksid 2017. a 4 kuu eest panustama.

Lepiti kokku, et spordikooli osas korraldatakse kohtumine nelja omavalitsusjuhiga, esialgne aeg
6. juuli kl 15.
Palamuse valla esindaja tõi välja, et Palamusel oleks soov teha tüdrukute korvpalli võistkond, alustaks
algklassidest.
Torma valla esindaja märkis, et Torma teeb sellel nädalal kirja, et sügisest ollakse spordikooli nime all.
Töörühm oli seisukohal, et võrkpalli osas tuleks samuti võrkpalliliiduga suhelda.
Koordinaator tõi välja, et huvihariduse toetamiseks eraldatakse riigi poolt KOVidele vahendeid 2017.
a 4 kuu ja 2018. a jaoks. 1. septembriks on vaja koostada igal omavalitsusel vastav plaan. Hariduse ja
noorsootöö töörühm on leppinud kokku, et ühise huvihariduse plaani koostamiseks korraldatakse
kokkusaamine 15. augustil kl 10 Jõgeva vallas (koht täpsustatakse).
Töörühm leidis, et üks tegevus ühises huvihariduse plaanis võiks olla tüdrukute korvpall.
Otsustati:
1. Järgmine töörühma koosolek toimub 5. septembril kl 10 Jõgeval. Koosoleku esialgsed
teemad:
 Spordiliit JSL Kalju tulevik
 Kuremaa Spordikool

