Saaremaa omavalitsuste ühinemise spordikomisjon
Laiendatud koosseisuga koosoleku protokoll
Kuressaare Linnavalitsus
Algus kl 10:00, lõpp kl 11:45

16. märts 2017

Juhatas: Käthe Pihlak
Protokollis: Mari Kald
Osa võtsid: Andla Rüütel, Raivo Uus, Pirgit Nuut, Kalle Kolter, Enn Laanemäe, Monica Kallas,
Mati Mäetalu, Taimi Kangur, Kalev Kütt, Krista Riik, Imbi Arge
Puudusid: Aare Martinson, Riina Allik, Vilmar Rei, Pille Mägi, Villi Pihl, Arvo Lepp, Urve
Vakker
Osalusleht on lisatud protokollile.
Kõigepealt tehti ettepanek: omavalitsuste toetused spordile (ehk spordieelarve kulu pool) võiks
tabelis olla.
Käthe Pihlak teeb tabeli ja saadab laiali.
Saaremaa valdade spordiliidu, Saaremaa koolispordi, Saaremaa spordiliidu (ühine?) tulevik
Saaremaa valdade spordiliidu jätkamise otsustab üldkoosolek. Tehniliselt on jätkamine võimalik,
kuna jääb 2 valda: Saaremaa ja Muhu vald. Tõenäoliselt tuleks aga tulevikku vaadata nii, et
Saaremaa valdade spordiliidu ülesanded võtab üle kas Saaremaa spordiliit või ühendvald. Järgneb
pikk arutelu, kumb variant võiks olla parem.
Saaremaa Spordiliit on spordiklubide ühendus, liidu tegevus läheks liiga laiaks. Vallasiseseid
mänge peaks korraldama vallas nt spordiametnik, spordispetsialist, kes konkreetselt nendega
tegeleb ja kel on selleks ka ressursid. Sama ka koolispordi töö korraldusega. Varem on olnud
arutluse all 0,75 kohaga töötaja spordiliidus, ent praegune seisukoht, et pigem võiks olla
ühendvallas sporditöötaja, kes kooli- ja noortespordiga tegeleks.
OTSUS: Regionaalsed mängud peaksid jääma, sest inimesi on küll, kes tahavad oma piirkonda
esindada. Piirkonna sporditöötajad peavad alles jääma, linnast ei saa paikkondset sporditööd
juhtida.
Spordiametnikud osavaldades - kaks seisukohta: Iga piirkond eraldi või koondatakse
piirkonnad suuremasse gruppi (nt kui töötaja on Orissaares ja võtab 3-4 piirkonda enda alla).
Järgneb arutelu: Kas lääne piirkonna sporditöötaja käib siis igal pool ise kohal? Kui suur on
piirkond..? Ei kujutata ette, kuidas nt Orissaare töötaja läheb Pöidsse või Laimjalga tööd
korraldama. Teiselt poolt - palgafondi raiskamine, kui igal piirkonnal on oma inimene. Praegu 0,5
ja 0,25 kohaga tehakse sporditööd. Kokku tõmbamine on mõistetav.
Mõte on see, et asi läheks paremaks, mitte ei jääks samale tasemele!
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Koolispordi rahad praegu: koolispordiliidust (vabariiklik tasand), üks osa valdade osamaks ja
üks osa Kuressaare linnalt. Praegu saab Enn Laanemäe koolispordi töö korralduse eest ainult auto
kompensatsiooni.
OTSUS: Kooli- ja noortespordi töö koordineerija töökoht ühendvallas. Lihtsam on vallas, kui
spordiliidus, sest ka nt raamatupidaja vallas lähedal.
STRUKTUURI ETTEPANEK:
Spordiosakond:
Spordinõunik on juht, talle allub kaks töötajat:
1. kooli- ja noortespordi juht
2. spetsialist (tehniline tugi)
Lisaks oleks nõuniku juhtida ka piirkondade sporditöötajad
Nõunik koordineerib ka baaside haldust. Piirkondade inimesed käivad koos ja lepivad kokku, kes
mida teeb ja teevad juhendi. Spordinõunik saab tegeleda sisulise poolega ja tehniline tugi peab
teda aitama. Nõunik peaks haldama üldpilti.
Koostöö on oluline, mitte, et igaüks teeb ainult enda rida.
Komisjoni järgmine koosolek toimub kolmapäeval, 12. aprillil 2017 kell 10.00 Kuressaare
Linnavalitsuses, teema: spordieelarve.

Käthe Pihlak
Koosoleku juhataja

Mari Kald
Protokollija
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