
MEMO 
7.oktoober Tuksi Tervise- ja Puhkekeskus

Foorum-Seminar „Terve maakond“ 

Arutatud sporditeemad: 

Riiklikud spordipoliitilised arengusuunad (Lauri Luik)

Läänemaa spordi arengukava SWOT analüüsis samad murekohad, mis Eestis üldiselt.

Käimas olulised asjad:
Eesti Spordiregister - rahastamise korrastamine hakkab toimima spordiregistri alusel. Soovitatakse 
väiksemate klubide omavahelist koostööd ja liitumist – saavutatakse parem sünergia.

Isiklik ambitsioon – tuua riigikogu täiskogu ette spordipoliitiliste arengusuundade tutvustamine. 
Tuleb selleks leida formaat.

Plaanis ringiraha alates 2014. Algatatakse varakult (üks võimalus läbi KOV tasandusfondi). 
Spordiseadusest  on kahjuks väljas punkt KOV toetamiseks spordi osas. 

Treenerite temaatika – sotsiaalsed garantiid puudu (kui hakatakse toetussüsteemi looma, siis 
litsentsiga III ja IV aste)
Rahvusvaheliste võistluste toomine Läänemaale oleks oluline.

Koostöö KOV, riik, klubid – sidet tuleb tihestada. 

Koolisport
Murekoht tundide arv – praegune ei rahulda. 
Küsimus – kuidas teistes euroopa riikides? Lauri ei omanud ülevaadet, lubas uurida ja saata. 

Koolitused :Treenerite tasemekoolitusega ei olda rahul – peab rohkem tähelepanu pöörama. 

Hasartmängumaksu Nõukogu esimehena julgustab kirjutama projekte, iga kuu koosolekud – 
eelmise kuu lõpuks vastavasse ministeeriumisse. 
1 kord aastas aastaprojektid.

 Www.hmn.kul.ee 

KOOLISPORT www.koolisport.ee 
Eesti Koolispordi Liidu president. Kiidab tugevat ja tublit tegevjuhtkonda.  Lauri tutvustas 
erinevaid riiklikke projekte (Reipalt koolipinki, Noor Lõvisüda, Meri ja Päike). 

Isiklik nägemus: koolisport on spordi tervislike eluviiside ja liikumisharrastuse propageerimine. 
Tahaks, et lapsevanemad saaksid teadvustatud koolispordi olemusest (fookus laiemaks).
Plaanis kaasata rohkem erakapitali (Tallinna Sadam, Tallink)

KOVidelt kaubelda rohkem veel – teades tegelikult, et neil niigi raske.

Maakondlikud allorganisatsioonid toimivad, koostöö on hea. Läänemaal tulemas Eesti Koolispordi 

http://Www.hmn.kul.ee/
http://www.koolisport.ee/


Liidu korraldatud koolitus õpetajatele. 

Küsimused/ettepanekud:
1. Pille Raudsepp: Liiga palju KOVile kohustusi. Kas riigipoolselt toetus vallale lastesporti 

aktiviseerida on tulemas?  Lauri Luik: Ringiraha on plaanis, kuid see on kõikidele ringidele, 
mitte vaid spordiringidele. Tuleb laste arvu pealt. Kui tuleb – sõltub riigi rahalisest 
olukorrast.

2. Ettepanek (Aldo Tamm) eraldi artiklina välja tuua, tasandusfond ei sobi. 

Terviseprofiili tutvustus (Ülle Lass). 

Osalejatele jaotatud mapis on lisatud terviseülevaate tabel. Joonis kajastab maakonna 
tervisenäitajaid võrreldes ülejäänud Eestiga. 
Ülle Lass tutvustas  Läänemaa terviseprofiili ja Läänemaa turvalisuse programmi. Dokumendid on 
kättesaadavad: http://www.lmv.ee/index.php?id=35919 . 
Terviseprofiil olemas kõikidel KOVidel (va Vormsi) ja Lääne Maavalitsusel. 

Lääne maakond on täitnud rahvusvahelise SAFE Community ehk turvalise kodukandi liikumise 
liikme staatuse kriteeriumid ja maakond kuulub 1. juunist 2010 rahvusvahelisse võrgustikku. 

Terviseprofiili olemasolu on tähtis kui soovitakse toetust tervisedenduslikele tegevustele erinevatest 
programmidest. 

Sport maakonna turismi arengukavas (Ülle Lass). 

2011. aastal on toimunud Läänemaa Turismi arengukava tegemine.  Tegevuskavasse on sisse tulnud 
ka uus valdkond – aktiivse puhkuse toode.  Sporditurismi arendamise all on esmalt oluliste 
objektide kaardistamine ja info kättesaadavaks tegemine, tegevuskavade koostamine (2012-2014). 
Kaasatud Spordiliit Läänela, OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid ja Lääne Maavalitsus. 

Sündmuste toote alla on toodud valdkondliku tegevusena rahvusvahelised spordiüritused. 

Lääne maakonna spordi arengukava (Ülle Lass). 

Spordiliidul puudub korralik kehtiv ja tõeselt võetav arengukava. Maavalitsuse ettepanekul oleks 
mõistlik viia kokku Spordiliidu ja maakonna spordi arengukava. Tegevuste ja vastutajate osa on ju 
määratud.  Alalõigud annab eraldi välja tuua.  Protsessi 2012. aastal hakkab juhtima Lääne 
Maavalitsus. 
Põhitöösse (töögruppide regulaarsed kokkusaamised) kaasatakse Spordinõukogu ja Läänela juhatus. 
Oma sõna saavad sekka öelda omavalitsused, klubid, koolid (kk õpetajad) ja teised spordiaktivistid.

Seminaril töögruppides koguti esimesi mõtteid arengukavasse teemadel: uuringud, noortesport, 
rajatised, liikumisharrastus, tippsport. 
Saadud ettepanekutest tehakse kokkuvõte. Ja neid kasutatakse arengukava töökoosolekutel. 

Läänemaa talimängud (Madis Sarik).

Kujundati kohalolijate seisukoht kuupäeva osas – 4. veebruar 2012. Korraldab Taebla vald (Taebla-

http://www.lmv.ee/index.php?id=35919


Palivere).
12 ala – 8 võetakse arvesse 

Pakuti aladena: suusatamine (ind ja segateade), mälumäng, uisutamine, võrkpall (3+3?), sulgpall, 
jäärajasõit, juhtkond, reesõit, kabe-male-karoona(lauamängud), lauatennis, saalihoki, ...

Alade otsustus korraldajal, oleneb võimalustest. 

Võiks olla ka šõuala – räätsajooks? Ala muidu arvesse ei lähe. Tulevad välja ka need, kes muidu ei 
taha. Ei pea võistlema

Teavitada  kuupäeva osas LOVLi.

Läänemaa suvemängud (Madis Sarik)

9. juuni   enamuse arvates sobivam kui puhkuseaegne august.

Osalemine alates 16 eluaastast. 

Veteranidel 2 vanusegruppi? Ametlikud vanuseklassid:
MV1 40-54
MV2 55 ja vanemad
NV1 35-49
NV2 50 ja vanemad

Aladel vaadata veteranide võimekust... näiteks hoota kaugus NV2 klassis?

Miks me ei või oma vanuseklasse määrata – võistlused pole ju ametlikud.... 
Madis analüüsib eelmiseid aastaid, et kas üldse vaja veteranidel erinevaid vanuseklasse. Saab kuu 
aja jooksul laiali saadetud ja oodatakse arvamusi. 

Triatlon ei sobi juunisse – vesi külm... (veekeskus?)

Alade ja kohtade valik korraldajal. 

Läänemaa spordiportaal (Ülle Lass)

Läänemaa spordiportaal peab saama operatiivse info kohaks kõikidele spordihuvilistele. 
Kevadest on hakatud seda täiendama ja uuendama. Sel aastal on paranenud seis uudiste ja 
võistlusprotokollide osas. 
Hea oleks kui saaks operatiivne info olema ka Tervisedenduse lingil – uudised vanad, spordikooli 
lingil (spordikooli gruppide võistlusuudised võiksid olla) ja Läänemaa Koolispordi Liidu lingil 
(tutvustus, täiendada koolide info, võiks olla ka uudised – koolispordi sündmustest toimunud lood 
veebis).

Kui sai loodud spordiportaal - siis eesmärgiks ka see, et spordikokkuvõteteks aastaraamatusse 
võetakse info just sealt.  Kõik spordiuudiste kirjutajad lisavad Lääne Elusse või Läänlasesse 
saadetava uudise saajaks ka spordiliit@hot.ee . Kes siis veel kui mitte spordiliit ei peaks omama 
spordiinfot maakonnas toimuvast ja maakonnaga seotud uudistest... Spordiveebi uudise saatmiseks 
oodatakse valmis/töödeldud  teksti ja võimalusel ka pilti/pilte. Ürituse lõppedes ka 

mailto:spordiliit@hot.ee


võistlustulemusi/protokolli. 
Riiklikku harrastusspordi toetust saanud klubid  on kohustatud oma uudised  lepingu alusel 
edastama ka spordiportaali koos protokollidega. 

Veel selle aasta  sees jõutakse ehk niikaugele, et väikese (kohustusliku portaali halduskeskkonnas 
toimetamise) õpetuse järgselt saavad  paroolid uudiste sisestamiseks ka soovijad, kes uudiseid 
rohkem toodavad (võtmeisikud).  Spordiportaali toimimine on Spordiliit Läänela kohustus. 

Portaali lisandub olulise info kast – oluline uudis, mis peab olema esiplaanil.

Ettepanek: võistluste struktuur alade lõikes portaali.
Uudiste lisamise struktuur muutub, tuleb õpetus. 

Kalender kultuuri.net (Ülle Lass) 

Läänemaa spordiportaalis on olemas kultuuri.net kalender. Osad sisestavad oma korraldatavaid 
üritusi juba ise. Kultuuri.net kalender spordiportaalis kuvab meie soovi kohaselt vaid 
spordisündmusi. Samas paistab sisestatud spordisündmus kõikides Läänemaa kultuuri.net 
kalendrites.  Kultuuri.net kalender on võimalik paigutada ka Teie klubi või omavalitsuse  lehele. 
Kalendri soovist oma veebilehele lisada kirjuta ulle.lass@lmv.ee 

Läänela koostatav ürituste kalender jääb endiselt ülevaatlikuks dokumendiks ja toetuste taotlemise 
lauseks, kuid klubid peavad oma üritused ise sisestama elektroonilisse kalendrisse. Põhjus: Läänela 
koostatavas kalendris on üritused vahel pika ajavahemiku peale (n oktoober-detsember). 
Elektroonilisse kalendrisse ei saa selliselt sisestada. Kahjuks ei anna korraldajad ka teada täpsustusi. 
Ja ongi ürituse kuva maakonnas korraldaja oma mure.  

Kalendrisse sisestamiseks  antakse soovijatele paroolid. Palun saata oma soov paroolide saamiseks 
Ülle Lassile ulle.lass@lmv.ee. Samuti on võimalus pisikest õpetust kultuuri.net kalendrisse 
sisestamise kohta saada Üllelt. 

Läänemaa spordiportaali sündmuste kalender (vasakpoolses menüüs olemas)  põhineb kalendrisse 
sisestatud võistluste/tegevuste/ürituste sisestamisel. 

Kui keegi arvab, et ta „ei saa hakkama“  kalendrisse sisestamisega, siis võib oma ürituse info saata 
spordiliit@hot.ee aadressile.  Info edastamiseks peab sisaldama ürituse nime, toimumise kohta, 
kellaaegu, lisainfot piletihinna osas, hea oleks kui ka mingi pilt või klubi logo, ja muud infot. 

Spordiveebi uudise saatmiseks oodatakse valmis/töödeldud  teksti ja võimalusel ka pilti/pilte. 
Ürituse lõppedes ka võistlustulemusi/protokolli. Info saata spordiliit@hot.ee 

Võrgustikud: Osalenud said materjalide kaustas lehe, kus põhilised  ja olulised veebilehed peal. 
Nimekiri täieneb ja pannakse üles ka spordiportaali. 

Eesti Spordiregister (Ülle Lass) 

Valitsus kiitis 26. mai istungil heaks Eesti Spordiregistri asutamise ning kinnitas ühtlasi registri 
põhimääruse. 1. juunist käivituv Eesti Spordiregister koondab andmeid spordivaldkonna eri tahkude 
kohta ja annab tervikliku ülevaate Eesti spordisüsteemist.

Eesti  Spordiregistri  loomine  muudab  sporditeabe  kogumise  süsteemsemaks  ja  efektiivsemaks. 

mailto:spordiliit@hot.ee
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Spordivaldkonda puudutava info koondamisel on kaks olulist väljundit. Esmalt annab see nii riigile 
kui ka kohalikule omavalitsusele senisest veelgi süsteemsema alusmaterjali spordipoliitiliste otsuste 
langetamiseks.  Teisalt  on  sellest  süsteemist  otseselt  kasu  ka  kodanikele,  kes  saavad  registri 
vahendusel hõlpsalt infot selle kohta, kas treeneril on olemas vajalik kutsetunnistus, leiavad teavet 
spordihuvikoolide ja kõikvõimalike spordiobjektide kohta.

Riikliku  spordiregistri  loomine  korrastab  Eesti  spordisüsteemi,  muutes  seda  avatumaks  ja 
läbipaistvamaks. Ühtlasi hõlbustab register Kultuuriministeeriumi ja spordi katusorganisatsioonide 
tööd sporditegevuse korraldamisel, andes ka paremad võimalused riikliku järelvalve teostamiseks.

Eestis  on varasemalt  eraõiguslikel  alustel  toiminud treenerite  register,  spordiklubide  ja  -koolide 
register,  möödunud  aastal  alustati  ka  spordiobjektide  registri  väljaarendamist.  Kuna  andmete 
esitamine eraõiguslikule andmebaasile on vabatahtlik, otsustati arendada need registrid üheks riigi 
andmekoguks. Alates 1. juunist käivituvasse registrisse on spordiorganisatsioonidel ja teistel asjasse 
puutuvatel asutustel kohustuslik andmeid esitada.

Spordiregistrit  peab  Spordikoolituse  ja  -Teabe  SA,  registri  pidamist  rahastatakse 
Kultuuriministeeriumi  eelarvest.  Spordiregister  asub  internetis  aadressil  www.spordiregister.ee .

Hetkel on käimas Eesti Spordiregistri spordiehitiste alamregistri täitmine. Maakondlik juhtisik 
on  Ülle  Lass.  Esimesed  kirjad  on  algandmete  kinnitamiseks  välja  saadetud  spordiobjektide 
omanikele. 

Toimiv spordiehitiste register peaks valmima 2011. aasta lõpuks. 

Küsimuste  korral  pöörduda Ülle  Lassi  poole.  Alates 2012 on Ülle Lass ka klubide alamregistri 
juhtisik. 

Kindlasti tutvuda - Eesti Spordiregistri asutamise ja registri pidamise põhimäärus: 
https://www.riigiteataja.ee/akt/128052011001 

Seoses 1. juunist kehtiva Eesti spordiregistri põhimäärusega on  tekkinud KOVidele andmete 
esitamise osas üks kohustus:

§ 20. Spordiehitiste alamandmekogusse andmete esitamise kord

(8) Linna või valla haldusterritooriumil spordi korraldamisega tegeleval teenistujal või ametiasutuse 
teenistujal,  kes  neid  ülesandeid  täidab,  on  kohustus  teatada  oma  halduspiirkonna  uute  ja 
andmekogusse  kandmata  spordiobjektide,  sealhulgas  sportimiseks  kasutatavate  kergliiklusteede, 
matkaradade,  lennuspordi  lennuväljade  ja  purjespordisadamate  algandmed  andmekogu  volitatud 
töötlejale iga kalendriaasta 1. oktoobriks.

Sisuliselt tähendab see seda, et spordiregister kogub iga aasta 1. oktoobriks KOVidelt algandmed 
aasta  jooksul  juurde  tekkinud  spordiobjektide  kohta.  Samal  põhimõttel  kogus  eraõiguslik 
spordiregister spordiobjektide algandmed 2010.a sügisel.  Kuna spordiobjektide sisuliste andmete 
kogumine lükkus edasi, on 2011.a mõistlik kasutada algandmetena 2010.a algandmeid. Kohustusi 
andmeturbe  osas  see  KOVidele  kaasa  ei  too,  sest  algandmed  kogutakse  Exceli  tabeli  vormis. 
Spordiobjektide  andmete  kogumine  olemasolevate  algandmete  alusel  on  planeeritud  läbi  viia 
ajavahemikus  september  -  november  2011,  millele  eelneb  piirkondlike  juhtisikute  koolitamine 
ajavahemikus 12.-16. september.

Kuni  30.  juunini  jätkuvad  ka  eraõigusliku  spordiregistri  poolt  alustatud  küsitlused 
"Spordiorganisatsioon" ja "Spordikool" 2010.a aruandeperioodi kohta ja seda tööd koordineerivad 
senised spordiregistri piirkondlikud juhtiiskud. 10.juuliks kantakse need eraõigusliku spordiregistri 
andmed üle riigi andmekoguna asutatud Eesti spordiregistrisse.

https://www.riigiteataja.ee/akt/128052011001
http://www.spordiregister.ee/


Palivere Tursimi- ja Tervisespordikeskuse arendusest andis vabas vestlusringis ülevaate Mati 
Kallemets, kes vastas  ka esitatud küsimustele. 

Aasta  alguses  paigaldati  alajaam  (Leader)  ja  avati  valgustatud  suusarada  (KUL,  Taebla  vald, 
EstTrans  kaubaveod,  SA Eesti  Terviserajad).  2011 aasta  lõpuks  saab  laiendatud  juurdepääsutee 
ülemisse parklasse,  üles saavad viidad,  stendid,  paigaldati  valvekaamera (Leader,  LMV, LOVL, 
KULMIN).   Koostöös  Taebla  vallaga  (KIK,  HMN)  on  korraldatud  huvitavaid 
üritusi/matkasid/koolitusi.  Käimas  on  projekt  „Spordisõbra  ABC“,  mille  raames  on  toimunud 3 
koolitust(rattasõidu  ABC,  kepikõnni  ja  metsajooksu  ABC,  orienteerumise  ABC),  tulekul  on 
suusatamise  ABC  detsembri  alguses.  Valmib  ka  suusasild.  Eeloleval  talvel  saavad  huvilised 
kelgutada uuel nõlval. Järgmise aasta arendusprioriteedid ehk: rajamasin, vee vajadus, vahendite 
laenutusprojekt  (  väike  majake?  suusavarustus,  mäenõlvavarustus,  rattad?  jm),  Väga  tahaks  ka 
arendada teenust kohapeal. Arendused on sealmaal, et oluline on leida kokkulepped ühe palgalise 
töötaja rakendamisest kohapeal (radade hooldus, vahendite rent jm). Inimene olemas, raha pole.

Palivere liikumisradasid arendab SA Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus 
(juhatuse liige Ülle Lass). Kuna suuri  projekte käigus pole,  siis projektijuhte ametis pole.  Head 
sisupoole  nõustajad  on  Mati  Kallemets  ja  Juhan  Lukk.  Partneritena  Suusaklubi  Sula  ja 
Orienteerumisklubi Okas. 

Memo koostas

Ülle Lass


