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Teemad:
1. Eelarve (eraldi tegevustoetus)
2. Terviserajad
3. Sporditöötajad omavalitsustes – töökohad vs MTÜ
Eelarve
Kõigepealt ülevaade tabelitesse esitatud andmetest. Tabeleid täiendatakse uute ridadega.
Lepitakse kokku, et kirjutatakse summa juurde seletus.
Read: tegevustoetus (ehk kogu raha, mis läheb spordile kokku), spordikoolile kohamaks (raha,
mida vald maksab oma laste spordikoolis käimise eest – uus rida), personalikulud, investeeringud
(2017 aasta), toetus MTÜdele (uus rida), stipendiumid, SSMA toetus vallast, esindusvõistkondade
toetus, projektitoetused,
Oluline, et tekiks mudel, kuidas 2018 eelarve read välja näeksid.
Terviseradade hooldus
Mis nendest saab – kas MTÜ või vallavalitsuse alla?
Tuleks kaardistada praegused omavalitsuste toetussummad ja tööjõud terviseradade hooldamisel.
Ka vabatahtlik. Lepitakse kokku, et tehakse uus tabel terviseradade jaoks, kus kirjas hoolduskulu
ja personalikulu? Lisaks muud kulud (nt rajamasina rent vms)
Sporditöötajad omavalitsustes
Spordijuhtide tulevik on lahtine. Mis saab nendest sporditöötajatest, kelle teine töökoht praegu
seotud vallaga. Meie soov, et piirkonda jääks inimene alles, kuid mis ta teeb 0,5 kohaga? Kui tekib
a la 10 töölepingut 0,5 kohaga, siis vald ju väga nõus ei ole. Pigem regiooni peale üks täiskohaga
töötaja.
Üks mõte – lisada sporditöötajale puuduolev koormus mõnest teisest valdkonnast või nt terviseraja
hooldus. Pigem aga ei ole väikeses kohas täistööajaga spordijuhile tööd anda.
Eraldi küsimus – kas võiks läbi MTÜ sporditööd korraldada. MTÜ saaks tegevustoetust
personalikuludega.
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Kokkuvõttes – iga kogukond saab 0,5 ametikoha summa ja ise otsustavad, kas sporditöö
korraldatakse läbi kehalise kasvatuse õpetaja või MTÜ vms. Ja kui ei saa piirkond asjade
korraldamisega hakkama, siis pannakse kaks piirkonda kokku. Teemat arutatakse veel.
Järgmine kohtumine toimub vastavalt alateemale. Teemad:
 Spordihuviharidus,
 Kooli- ja noortespordi töökorraldus
 Spordikalender
 Sportlaste tunnustamise ühtlustamine
 Spordistipendiumid
 Esindusvõistkondade toetused
 Projektitoetused (valla, Kulka jt)
 Spordiliidu, SSMA ja ühendvalla koostöö
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