Saaremaa omavalitsuste ühinemise spordikomisjon
Koosoleku protokoll
8. märts 2017

Kuressaare Linnavalitsus
Algus kell 10.00, lõpp kell 11.30
Juhatas: Aare Martinson
Protokollis: Geili Heinmaa

Osa võtsid: Aare Martinson, Käthe Pihlak, Taimi Kangur, Mati Mäetalu, Pirgit Nuut, Vilmar Rei,
Andla Rüütel
Puudusid: Riina Allik, Jaan Kaju, Kalev Kütt, Enn Laanemäe, Pille Mägi, Villi Pihl, Krista Riik,
Raivo Uus
Osalusleht on lisatud protokollile.
Valdkonna juht Aare Martinson avas koosoleku. Martinson tegi ettepaneku nimetada komisjoni
esimeheks Kuressaare Linnavalitsuse koostööprojektide koordinaator Käthe Pihlak, komisjon
nõustus ettepanekuga.
Spordivaldkond nüüd ja tulevikus
Lahendamist vajavad küsimused:
1) Sporditöötajate vallaeelarvepõhine töökorraldus on asjakohane;
2) Vajalik on lokaalsete sporditöötajate jätkamine uues omavalitsuses, sporditöötaja
puudumisel või mittejätkamisel jääb koordineerimine endise naabervalla ülesandeks või
tuleb leida vastav isik;
3) Spordiruumide kasutamine tasuline ka edaspidi, sama hinnakirja alusel (mis on välja
töötatud kohalikke elanikke arvestades);
4) Vajalik regionaalsete tali- ja suvemängude jätkumine – uue valla struktuuris peaks olema
inimene, kes vastavaid ülesandeid täidab;
5) Vajalik Karujärve, Pöide, Valjala, Kärla spordiradade toetuse säilimine senises määras,
terviseradade toetus peab olema uue valla eelarves lahti kirjutatud;
6) Jätkata sportlaste piirkondlikku tunnustamist – Saaremaa Spordiliidu pädevuses
maakondlik, valdade tunnustamine võiks samuti jääda, kuidas täpsemalt on arutelukoht
(tunnustamine ühisel üritusel?);
7) Spordistipendiumite ja -preemiate andmine vajab läbi arutamist;
8) Omavalitsuse osalusega (1/3) MTÜ Orissaare Sport tegutsemine vajab edaspidist arutelu;
9) Orissaares, Kuressaares huviringid tasulised ka tulevikus, maapiirkonnas jätkuvalt tasuta;
10) Munitsipaalspordikool Kuressaares, 1/3 omavalitsuse osalusega spordikool Orissaares;
11) Idee tulevikuks – sporditreenerid annavad trenne üle terve uue omavalitsuse, sõites ise
sihtpunkti kohale, kuuluksid aga kesksesse organisatsiooni (nt Saaremaa Spordikooli alla);
12) Koolispordi korraldamine
13) Võistlustele transpordi korraldamiseks vaja lisada vahendeid uue valla eelarvesse;
14) Saaremaa Saarte Mängude Assotsiatsiooni ja esindusvõistkondade toetused peavad jääma
samaks terve valla lõikes;
15) Meistrivõistlustel osalemise toetamine tuleb läbi arutada (praegu osad vallad toetavad oma
paikkonna esindajaid);
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16) Projektitoetused peavad jääma, vajalik on toetussummade suurendamine.
Otsustati:
 Käthe Pihlak koostab tabeli maakonna sporditöötajate ja nende koormuste, kohustuste
kaardistamiseks ning tabeli eelarveliste spordirajatiste kaardistamiseks, ja saadab
komisjoni liikmetele täitmiseks.
 Eraldi teemana käsitleda eelarveid ja spordirahastust, sh treenerite, sporditöötajate ja
ringijuhtide palgad.
 Kaasata koosolekutele rohkem aktiivseid omavalitsuse sporditöö korraldajaid.
 Järgmisel koosolekul spordi katusorganisatsioonide teema: fookuses Saaremaa Spordiliit,
Saaremaa Valdade Spordiliit ja Saaremaa Koolisport.
Komisjoni järgmine koosolek toimub neljapäeval, 16. märtsil 2017 kell 13.00 Kuressaare
Linnavalitsuses.

Aare Martinson
Juhataja
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