Lääne maakonna spordi arengusuunad
MEMO

Teadmiseks, et memo ei ole lõplik. Ettepanekuid ja arvamusi võib saata
spordiliit@laanesport.ee iga spordihuviline ning kaasamõtleja.

KELLELE: KOV juhid, KOV sporditöötajad, spordiklubide esindajad, spordiõpetajad,
spordibaaside haldajad jt huvilised. Harrastussportlased, arvamusliidrid, lapsevanemad

KOOSOLEKUTE PIIRKONNAD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Noarootsi, Nõva, ORU 25. september spordinädalal alustame kell 18
Martna, Taebla Palivere – 9. oktoober, Palivere PK 18.00 – 20.00
Kullamaa, Risti, Rõude - 16. oktoober, Goldenbeck 18.00-20.00
Haapsalu – Uuemõisa, Paralepa 30. oktoober ?
Panga, Asuküla, Võnnu, Parila, Haeska 6. november ?
VORMSI 27. november
SPORDISEMINAR jaanuar – veebruar?

TEEMAD
Täienda
1. Lääne maakonna spordiliit – selle olemus, vajalikkus, kasulikkus, ülesanded,
tegevused.
Spordiliit on maakonna spordiklubide katusorganisatsioon, kellel on hetkel 38 liiget.
90 aastat vana 😊
Lepinguga täidab ka riigi poolt pandud ülesandeid.
Millised dokumendid on spordiliidul laual:
Lääne maakonna spordi arengukava 2013-2020
Spordiseadus
Eesti spordipoliitika põhialused 2030
omavalitsuste arengukavad (hetkel uuendamisel)
Tegevjuhi ja spordispetsialisti ametijuhendid
Maakonna spordiliidu tegevusvaldkondade loetelu (dokument, mis algselt on loodud
KULMIN poolt, kuid seda on spordiliidud ise täiendanud)
Elektrooniline kalenderplaan
rahastajate lepingud
Liikmelisus: EOK, Eestimaa Spordiliit Jõud, Eesti seeniorspordi ja spordiveteranide liit

veebileht, FB
Eesti Spordiregister
Suuremad projektid: Tali- ja suvemängud (2018 polnud haldusreformi tõttu), Läänemaa
Sõprade Liiga; Elustiili Maraton, maakonna meistrivõistlused, Spordinädal,

Rahastajad (2018): KULMIN, EOK, ESL; EMSL Jõud, KULKA; Leader/PRIA, KOP,
SA Läänemaa
Aasta planeeritud eelarve u 85 000 – 90 000 eur

Meistrivõistluste teemal

2. Spordi katusorganisatsioonid riigis, Läänemaal, omavalitsuses… mis, mida ja
milleks?
Eesti Vabariik, Kultuuriministeerium - Paneb paika Eesti spordi põhialused aastani (2030).
https://www.kul.ee/et/tegevused/sport
Spordikoolituse ja-teabe SA - põhieesmärk on võimaluste loomine spordi toetamiseks ja
arendamiseks ning sporditegevust toetavate tugiteenuste arendamine.
http://spordiinfo.ee/
EMSL Jõud – maakondlike spordiliitude katusorganisatsioon. Strateegia eesmärgiks on
kujundada ühine arusaam Liidu ülesannetest ja arengusuundadest, et tagada läbi mõtestatud ja
sihipärase tegevuse stabiilne areng, mis aitaks elu viia liikmete (spordiliitude) huve.
www.joud.ee
Eesti Olümpiakomitee (EOK) - Eesti spordi katusorganisatsioon, mis tegeleb tippspordi
arendamise, noortespordi kandepinna laiendamise ning liikumisharrastuse edendamisega,
väärtustades ausa mängu reegleid. Samuti vastutab EOK Eesti koondise lähetamise eest suveja taliolümpiamängudele ning noorte olümpiavõistlustele.
https://www.eok.ee/organisatsioon
Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit (edaspidi ESL) on avalikes huvides
heategevuslikel eesmärkidel tegutsev mittetulundusühing, mis ühendab seeniorspordiga
tegelevaid territoriaalseid ja spordialaseid eraõiguslikke juriidilisi isikuid spordi- ja
liikumisharrastuse korraldamiseks, koordineerimiseks ja edendamiseks spordiveteranide ning
seeniorisportlaste hulgas Eestis.

Omavalitsus - Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus määrab kindlaks kohaliku
omavalitsuse ülesanded, vastutuse ja korralduse ning omavalitsusüksuste suhted omavahel ja
riigiorganitega.
§ 6. Omavalitsusüksuse ülesanded ja pädevus
§ 9. Arengukava
https://www.riigiteataja.ee/akt/908876
Maakondlik spordiliit – Spordiseadusest tulenevalt (§ 4 p 2) on maakonna spordiliit
maakonnas tegutsevate spordiklubide ühendus, kes rahvusvahelise olümpiakomitee liikmena
esindab maakonna sporti ja kellel on ainuõigus korraldada maakonna meistrivõistlusi ja anda
välja vastavaid tiitleid.

Maakondlik koolispordi liit - Läänemaa Koolispordi Liit, lühinimetus LKSL, on avalikes
huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik ühendus, mille eesmärgid ja
põhitegevus on suunatud koolispordi arendamisele Läänemaal.
http://www.laanesport.ee/koolispordi-liit/
Spordialaliidud – Spordiala harrastavate spordiklubide üleriigiline ühendus, kes spordiala
rahvusvahelise spordialaliidu ning rahvusliku olümpiakomitee liikmena spordiala esindaja ja
kellel on ainuõigus korraldada üleriigilisi meistrivõistlusi ning anda vastavaid tiitleid.
Spordiorganisatsioonid - spordiklubi on eraõiguslik juriidiline isik, mille põhitegevus on
spordi arendamine

Lääne maakonna piires koordineerivad valdkonda Lääne Maakonna Spordiliit Läänela ja
Läänemaa Koolispordi Liit.

3. Spordiehitised, rajatised
Spordiregistri andmetel on Lääne maakonnas 88 spordiobjekti.
Läänemaa objektid https://www.spordiregister.ee/et/ehitis/list?pk_id=4
Arutelu:
Betoon vajab majandamist, pole mõtet liiga palju laduda 😊
Läänemaa on väike. Paljud asjad tänu konkreetsetele isikutele.
Risti teema – Jalgpalliväljak, peab olema eestvedaja, klubis treener – järjepidevus.
Muud eluvaldkonnad – kui palju toetavad seda tegevust, mida sa plaanid = üks tervik

Kas lapsevanemad on võrdses seisus erinevate trennide tasumisel? On. Pearaha Tasutakse
huvikoolides õppijate eest.
Risti on baas.

Tuleb valida olümpiaala? Sellest tulenevalt rajatised, treenerid jne…
Lasteaedades vähe liikumisõpetajaid (prof)
Koolides – treeningutele kutsudes selgub, et lapsed on piisavalt haaratud erinevate
tegevustega. Spordiringidesse ei jagugi vahel.
Taeblas võiks olla 1 spordisaal, mille täituvus oleks OK
Palivere staadioni ehitus on veninud. Võiks valmis saada.
Jõusaalid 😊

4. Treenerid, noortesport
Läänemaal on Eesti spordiregistri andmetel 39 kutsega treenerit.
Treeneri kutse taotlemine ja uuendamine on kallis
Alates 5 kat saab riigipoolset toetust. Paliveres on endisi korvpallureid palju, Kuid kõik ei
sobi treeneriks. Pole olemas piirkondlikku võimakust, et luua treenerite kohti.
Asjaarmastajate baasil ei teki kindlust.
Kui on inimesed, siis koht on inimeste nägu.
Jalgpall – head mängijad – üks tugev võistkond maakonnas, kes võiks osaleda mingis liigas
Vabatahtlikke treenereid spordiregistri andmetel…..
Arutelu
Piirkonniti vajadused erinevad. Maapiirkondades vajadused suuremad
Haapsalule ligemal elavad lapsed omavad suuremaid võimalusi treeninguteks. Maapiirkonnas
kogukonna kompromiss – millised alad mõistlik arendamisele võtta.
Noortetreenerite seminar? – koolituste reale
Tuleks tekitada seejärel ju treeneri töökoht
Ujumisel treenerite vajadus
Olümpiaaladele suundumus?
Klubid peavad ennekõike paika panema oma prioriteedid ja näitama jätkusuutlikkust, et oleks
mõeldav spordiliidu poolne koolituse korraldamise toetamine nõu ja jõuga.

5. Spordiorganisatsioonid, jätkusuutlikkus
Spordiorganisatsioonidel on sporditegevuse juhtimisel ja korraldamisel suur vastutus. Keskne
osa on spordiliidul. Spordiorganisatsioonid peavad oma spordiala organiseerimise ja
edendamise ülesannet täitma kooskõlas kõikide õigusaktidega.
Eesti Spordiregistri andmetel on Läänemaal 67 spordiorganisatsiooni. Vaata:
https://www.spordiregister.ee/et/piirkond/4/laanemaa
38 spordiklubi on Spordiliit Läänela liikmed.
Ametliku ststistika järgi on Läänemaal harrastajaid 2454, kellest mehi 1407 ja naisi 1047.
Noori on ametlikus registris 1353.
Harrastajad:
https://www.spordiregister.ee/et/statistika?module=har&submit=query&aasta=0&param=org
&pk_id=4
Laienenud on klubides harrastatavate spordialade arv. Läänemaa klubides harrastatakse 39
ala.
Haapsalus…, Lääne-Nigulas…, Vormsis ?
Klubidega on kaetud kõik regioonid. Spordiliidu eestvedamisel parendame klubide endi
algatust ja rahalise toetuse taotlemise oskust.
Arutelu
MTÜdel suurem võimalus saada raha fondidest. Projektipõhisus ajab hulluks – klubide
tegevustoetused on omavalitsuste poolt küllaltki väikesed.
See on tabatud ja seetõttu on nad tekkinud uusi klubisid.
Liiga palju ühe eriala eraldi klubisid.
Tugevad klubid, nõrgad klubid, „lihtsalt olemas“ klubid
Enamus klubide eestvedajatest teeb seda vabatahtlikult (neil on olemas oma põhitöö mujal,
mis üsna tihti pole seotud spordiga).
Entusiastide olemasolu – kui on inimesed, siis toimib. Inimeste lahkudes ei arendata ka neid
spordialasid.
Maapiirkonnas suund noortele.
Klubidel võiks olla suurem tegevustoetus? Omavalitsuse poolne.
Ümarlaudadel on seni kõlama jäänud arvamus, et väiksemates omavalitsustes oli toetus
parem.
6. Spordiuudised, tegemistest kajastused, spordikalender
Läänela veab maakonna spordiuudiste portaali www.laanesport.ee ja elektroonilist
spordikalendrit kultuurikava.ee keskkonnas. Operatiivset sportlastele ja sporditegelastele
suunatud infot leiab ka Läänela Facebooki lehelt.

Arutelu
Probleemiks on see, et inimesed ei saada oma tegemistest spordiliitu teateid toimunud ja
tulevastest sündmustest. Kalendrisse ülespanekuks saab igaüks teha endale paroolid ürituse
lisamiseks, seda kasutavad vähesed.
Spordiliit saab tagantjärele vahel üllatusi, et on toimunud see või teine asi.
Hea oleks kui spordikalendrisse üritused üles saab vähemalt 1,5 kuud varem. Suvel jäi mitu
vahvat sündmust seetõttu Läänemaa Turismi poolt korraldatud kultuurikava teadetest välja.

Ettepanek: www.hiiumaasyndmused.voog.com eeskujul (st miskit sarnast) – tuleb teha uus
sündmuste voog (kalender) uus, maakonna ülene – kõik asjad koos. SA Läänemale ettepanek
!!!!
Kuidas aktiveerida klubisid uudiste ja sündmuste edastamiseks?
Spordiveebi reklaam? Inimesed ei tea ehk?
Uudiseid – sündmuste plakateid saab Lääne Elus tellitud.
Spordiliit kasutab spordilugusid Lääne elust, sest 1 inimenetegevjuhina ei jõua igapäevaselt
uudiseid koostada.

7. Suvemängud, talimängud, meistrivõistlused, muud liikumisüritused… abilised,
vabatahtlikud, motiveerimine
Ei ütleks, et tali- ja suvemängude ärajäämine haldusreformi tõttu spordiliidul jalad alt lõi.
Kogu aastase mastaabi kohta on see vaid 2 spordiüritust. Ülejäänud tegemised ja
toimetamised on kõik alles. Jah, seda küll, et need olid 2 peaaegu kõige suurema
eelarvega spordisündmust)
27. septembri LE paberleht
Online arikkel tuleb osta 😊 https://online.le.ee/2018/09/28/laanela-otsib-voimalusttaastada-valdade-talimangud/

Saartega ei sobi kokku
Peab olema kriitiline hulk!
Võiks olla edasi samas mahus ?
Mida arvavad omavalitsused, osavallad?
Kogukondade teadlikkus kinnistuks – sarnane sõprade liigaga?
Kogukondade teema
Omavalitsuse rahanumber?
Sõnumit/ideed osavaldadesse viia lihtne
KOV mängudel viimastel aastatel

Uus formaat – aasta läbi kogukonnapõhiselt. Sai toetust ka Paliveres. Kas ja kui palju
omavalitsused on valmis oma kogukondade osalemist mängude raames toetama?

8. Koolitused
Arvutikoolitus –
Treeni teadlikult – võimalus järgi vaadata
Veebinar
Kas on huvi koolitust veebinari müüa? Kas ja kui palju on kuulaja nõus ülekande
vaatamise eest tasuma? Selge on see, et see ei tule ilma rahata kätte.
Kogukonnaliidrite koolitus – just spordisuunaline.
Spordiartiklite koolitus
Spordialadele suunatud koolitused? Võimalik, kui ala ise ka panustab. Läbirääkimiste
ja ala eestvedajate ning ala jätkusuutlikkuse küsimus.

9. Projektimaailm klubide eestvedajatel isikliku aja arvelt. Omaosaluse teema on väga
üleval.
PRIA suured rahad – hinnapakkumised, riigihanke teema keset projekti?
Kõikide MTÜde rahastus ongi projektipõhine. Läänela ka.

Peaaegu terve aasta on haldusreformist möödunud. Vaja oleks tutvustada, läbi rääkida ja
kokku leppida ka maakonna tasandi sporditeemades Lääne maakonna haldusruumis.
See lepe võiks määratleda probleemkohad ja nende võimalikud lahendused. Kuidas saab
spordiliit olla kasulik piirkonnale ja vastupidi… (koostöö olemus, kasulikkus, ülesanded,
tegevused jne). Räägime treeneritest, koolitusvajadusest, noortespordist, spordisündmustest,
rajatistest, organisatsioonidest…

Dokument on poolik ja täieneb pidevalt. Ka Teie ettepanekud lisatakse konkreetselt
ettepanekutena. Arutamisele lähevad need viimasel kohtumisel, jaan-veebr toimuval
seminaril.
Küsimused ja info:
Ülle Lass
SL Läänela
472 5067
5171746
spordiliit@laanesport.ee

