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Osalusleht on lisatud protokollile.
Arutatakse sporditöö korralduse tulevikuplaane. Eelmiste koosolekute kohta märkus, et tuleb
suures spordikomisjonis kokku leppida, kes annab vajadusel meediale infot koosolekute sisu
kohta.
Õpetajate üldkoosolek otsustab, kuidas koolisport edasi toimib. Kui ühendvallas oleks palgaline
koolispordi töötaja, siis saaks temalt ka midagi nõuda. Praeguse süsteemi puhul, kui töötaja saab
üksnes auto kompensatsiooni, ei saa. See arendaks ja muudaks koolispordi tööd kindlasti
paremaks.
Omavalitsuste sporditöötajate tulevik. Pakutakse välja üks võimalik mudel: valdadel ei ole
sporditöötajat, vaid et ostetakse teenust MTÜ-delt. See eeldab koostöölepingut valla ja MTÜ
vahel. Praegune sporditöötaja, kes ei ole kehalise kasvatuse või spordikeskuse töötaja, saaks siis
edasi toimetada ja väiksema koormusega. Vallavalitsuses töötav sporditöötaja seda uuel aastal ei
saaks.
Väiksemates valdades kas oma töötaja osalise koormusega (nt kehalise kasvatuse õpetaja lisatöö)
või teise valla töötaja võtabki oma mureasjaks. Kui töötaja asukohaga koolis, siis saab olla nt 0,5
kohaga kehalise kasvatuse õpetaja ja 0,5 kohaga sporditöötaja (mitmetel ka praegu see mudel).
Üks võimalus, et spordibaasid oleksid haridusasutuste all, aga seda Kuressaare, Orissaare, Kärla ei
poolda.
Piirkonna mängud: Väikse väina mängud (Orissaare, Laimjala, Pöide, Muhu, Leisi), Viidumäe
mängud (Salme, Kihelkonna, Kärla, Lümanda, Torgu), Kaali järve mängud (Valjala, Pihtla,
Kaarma, Mustjala), Kuressaare linna mängud – iga-aastased mängud, kohapeal alad vastavalt
piirkonnas olevale populaarsusele.
Saaremaa mängud üle 4 aasta – võistleksid 5 piirkonda. Võistlused toimuksid pikema aja jooksul
(nt kuu aega + üks nädalavahetus lõpuks finaalide jaoks), et kõik saaksid osaleda kõikidel aladel.
Piirkonna mängud ei välista külade ja teisi mänge.
Eraldi teemana võiks käsitleda munitsipaalspordikoole. Orissaare ja Kärla oleks ka sellisest
mudelist huvitatud.
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Oluline on aga see, et kui võetakse treenereid juurde, peab juurde tulema ka võistlustel osalemise
raha. Muidu peavad kõik olemasolevat jagama.
Koosoleku kokkuvõte:
Tuleks eraldi teha väiksemas koosseisus koosolekuid. Võib-olla oleks mõistlik isegi üks päev teha
seminarivormis. Teemasid on väga palju.
Praegu sõnum, et sporditöötajate töö jätkamise süsteem tuleb välja mõelda. Võistluste süsteemi
kohta ettepanek suurele koosolekule. Ka spordikooli küsimus suurele ringile.
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