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Sissejuhatus
Käesoleva arengukava koostajaks on Lääne-Virumaa Spordiliit (edaspidi Spordiliit), mis on
asutatud eesmärgiga edendada liikumisharrastust ja sportlikku kasvatust Lääne-Virumaa elanike
kehalise ja vaimse jõu tõstmiseks ning arendada liikmesklubide ja koostööpartnerite ühistegevust.
Spordiliit on katusorganisatsioon, kuhu 2016. aastal kuulub 42 maakonna spordiklubi
(Spordiregistri andmetel on maakonnas registreeritud 102 spordiklubi ja 4 spordikooli). Spordiliidu
liikmete nimekiri (Lisa 1).
Spordiliit on organisatsioon, mis tegutseb eelkõige liikmete huvides maakonna spordiliikumise
eestvedajana. Läbi Spordiliidu tegevuse paraneb liikmete koostöövõime, partnerlus avaliku
sektoriga ja valdkonna seadusandlik regulatsioon ning kasvab spordiliikumises osalejate teadlikkus.
Käesolev arengukava määratleb Spordiliidu arengu eesmärgid, mis on aluseks Spordiliidu
tegevussuundade ja detailsete tegevusplaanide väljatöötamiseks. Arengukava on koostatud aastateks
2016-2018.
Arengukava koostamisel on lähtutud:
•

Spordiliidu põhikirjast

•

Lääne-Viru maakonna spordi arengukavast 2011-2015

•

Eestimaa Spordiliit JÕUD arengukavast 2011-2018

Arengukava koostamise eesmärgiks on kujundada ühine arusaam Spordiliidu ülesannetest ja
arengusuundadest. Arengukava on koostatud Spordiliidu juhatuse algatusel ja liikmete osavõtul.
Arengukava vaadatakse läbi üks kord aastas ja vajadusel tehakse muudatused.

Missioon
Lääne-Virumaa Spordiliit tegutseb avalikkuse huvides olles maakonna spordi eestvedaja ja arendaja

Visioon
Lääne-Virumaa Spordiliit tegutseb oma liikmete huvides maakonna spordiedenduse nimel.
Spordiliit väärtustab meistrivõistlusi ja meistritiitlit kui tähtsaimat mittevaralist tunnustust sportlase
tööle. Meistrivõistluste kõrge taseme saavutamiseks edendab spordiliit liikumisharrastust ja
koolisporti ning leiab enesearenduse võimalusi maakonna treeneritele ja kohtunikele.

Möödunud arenguperioodi (2011-2015) tulemused
•

spordiliit on koostöös maakonna klubidega korraldanud maakonna meistrivõistlusi

•

Spordiliidu eestvedamisel on osaletud JÕUD-i poolt korraldatud spordisündmustel

•

oleme panustanud maakonna harrastusspordi edendamisse

•

oleme toetanud noorsportlaste arengut

•

üldine infovahetus liikmesklubidega on heal tasemel

•

Spordiliidu liikmete arv on kasvanud 36 liikmelt 42 liikmeni

Hetkeolukord spordi valdkonnas
Sporditegevust on mõjutanud üldine teadlikkus liikumise vajadusest ja mõjust tervisele. Sport on
muutunud meelelahutuseks, kogu riigis on tõusnud oluliselt harrastajatele suunatud spordiüritustest
osavõtt. Samuti on spordiliikumises osalejate teadlikkus sportimisest tõusnud võrreldes eelmise
perioodiga. Info kättesaadavus harrastajate jaoks on väga hea. Võistlusspordi korralduse tase on
kõrge, Eestis korraldatakse eri spordialade võistlusi kuni maailmatasemeni välja. Sportlaste hea
esinemine rahvusvahelistel tiitlivõistlustel on väärtuslikuks eeskujuks harrastajate kandepinna
laienemiseks.
Spordivaldkonna negatiivseks pooleks on skandaalid tippspordis ning kohapeal tegutsevate
sporditöötajate vähene motiveeritus. Vähe on arenenud vabatahtlikkus spordis.
Lääne-Virumaa Spordiliitu kuulub 2016. aastal 42 maakonna spordiklubi kokku 3330 liikmega.
Liikemete hulgas on Eesti Spordiregistri andmete 1395 täiskasvanut ja 1935 noort harrastajat.
Aktiivselt tegeleb spordiga 2140 meest ja 1190 naist.
Maakonnas on kokku 129 kutsekvalifikatsiooniga treenerit. Seitsmenda kategooria treenereid on
maakonnas 2 (võrkpall ja korvpall). Kuues kategooria on 23, viies 40, neljas 20 ja kolmas
kategooria 44 treeneril.
Spordiliidu liikmesklubide hulgas harrastatakse 37 erinevat spordiala. Suusatamine ja kergejõustik
on esindatud kumbki kuues klubis. Viis klubi tegelevad korvpalliga ja viis klubi võrkpalliga. Kuue
klubiga on esindatud suusatamine, võrkpall, kergejõustik ja korvpall. Viies klubis tegeldakse
lauatennisega. Sumo, jalgpall ja maadlus on esindatud nelja klubiga. Teised spordialad on
spordiliidu liikmete hulgas registreeritud kuni kolme klubi esindajate poolt.
Lääne-Viru maakonnas toimub hulgaliselt suure osalejaskonnaga spordisündmusi: üks suur
jooksuüritus Ööjooksu näol, 2 EMT Estoloppeti maratoni (Viru Maraton ja Tamsalu-Neeruti
Maraton). Lisaks on meil Kunda Rulluisumaraton (Eesti suurimasse rullisarja kuuluv), Rakvere
Rahvajooks, Filter Pandivere Rattaralli, Virumaa O-jooks ja palju muud.

Spordiliidu tegevuse analüüs
Tugevused

Spordiliidu ülesanded lähtuvalt tugevustest

Sporditegevuse traditsioonide jätkumine
maakonnas

Tihendame koostööd liikmetega

Spordiliit ühendab tugevaid spordiklubisid
maakonnas

Koolitame spordiaktiivi igal aastal

Maakonnas on olemas suure kogemusega
spordiaktiiv
Spordiliidu tegevust tunnustavad EOK, JÕUD,
Koolispordiliit, teised partnerid
Spordiliit on koostööaldis

Kutsume uusi liikmeid Spordiliitu
Maakonna mängude läbiviimisel jälgime
juhend-võistlus-tulemused printsiipi
Osaleme ühisprojektides ja toetame maakonna
klubide algatatud sporditegevust
Peame rangelt kinni eelarvest

Spordiliidu finantseerimine on stabiilne

Toetame traditsiooniliste
harrastusspordisündmuste korraldamist

Maakonnas viiakse läbi hulgaliselt
meistrivõistlusi

Toetame kõrgetasemeliste maakonna
meistrivõistluste korraldamist

Eestimaa suve- ja talimängudel on Lääne-

Virumaa sportlased väga hästi esinenud

Toetame noorte sportlaste arengut

Spordiliit usaldab klubisid

Korraldame taotlusvooru maakonna
meistrivõistluste läbiviimise õiguse taotlemiseks
ja väljastame ühtsed maakonna meistritiitli
medalid

Toetame noorte- ja harrastussporti
Maakonna meistritiitli väärtustamine ja
meistrivõistluste läbiviimise taseme
ühtlustamine
Tunnustame tublimaid sportlasi
Nõrkused

Spordiliidu ülesanded lähtuvalt nõrkustest

Spordiliidu prioriteedid on määratlemata (k.a.
kasu liikmetele)
Maakonna ühtse sümboolika kasutamine on
juhuslik
Liikmete osalus maakonna spordi arengusse on
vähene või juhuslik
Vähene suhtlus spordiklubide ja kehalise
ainesektsiooni õpetajatega igapäevategevuse
osas
Heade ideede sumbumine finantside puudumisel
Tagasihoidlik koostöö teiste maakondade
spordiliitudega

Määratleme prioriteedid spordi eri tasandite ning
spordiga tegelejate eri vanuste osas
Leiame lisarahastust erinevatest allikatest
Suhtleme klubidega, „korjame“ ideid maakonna
spordi arenguks
Oleme koostöövalmid ja teeme aktiivselt
ettepanekuid spordipoliitika kujundamiseks
Käime kohapeal tutvumas kolleegide tööga
Oleme eestvedajad maakonna vormiriietuse
kasutuse sisseviimisel
Soosime infovahetust spordiklubide/õpetajatega
nende igapäeva tegevuse tutvustamiseks,

Alarahastatus spordis üldiselt
Liidu liikmete arv on väike ( 102 klubist 42 on
liikmed)
SL ei täida täies mahus oma põhikirjalisi
eesmärke
Klubide omavaheline koostöö on nõrk
Klubid on passiivsed
Ühtekuuluvustunne puudub
Noortel puudub sportlik/ rahvuslik entusiasm
Klubidel kulub aur enda elushoidmisele
Maakonna meistrivõistlusi ei müüda piisavalt
Spordiliit suhtleb omaalgatuslikult vähe
klubidega
Ohud
Liikumisharrastuse
noorte hulgas

Spordiliidu ülesanded lähtuvalt ohtudest
aktiivsuse

Sporditöötajate
vananemine,
väärtushinnangute suur erinevus
Elukalliduse tõus

vähenemine Lähtuvalt prioriteetidest leiame vahendeid
noorte/
spordiklubide
sporditegevuse
põlvkondade toetamiseks
Soodustame sidemeid eri vanusegruppide vahel
spordi valdkonnas

Sporditöötajate tasustamise madal tase
Võimalused

Spordiliidu ülesanded lähtuvalt võimalustest

Maakonna olemasolevate spordiklubide
Spordiliidu liikmete arengule kaasa aitamine
Spordiklubide
läbiviimine

ja Liimete ja klubide toetamine nõu ja jõuga

hulgas

heaolu-uuringu Leiame
sobivad
võimalused
uuringu
läbiviimiseks
Vabatahtliku sporti toetava tegevuse süsteemi Kohtunike
ja
spordiaktiivi
koolitusi
loomine maakonnas
organiseerime piisava huvi korral vähemalt 2
korda aastas
Spordikohtunike koolituse toetamine
Harrastajatele
mõeldud
spordisündmuste Toetame harrastussporti
korraldamine ja korralduse toetamine. Uute Aitame
kaasa
maakonna
spordiklubidel
projektide algatamine
meistrivõistluste korraldamisele
Maakonna
meistrivõistluste
läbiviimise Oleme
kõrgetasemeliste
spordisündmuste
kureerimine
eestvedaja

Spordiliidu eesmärgid ja tegevused eesmärkide saavutamiseks
Peamised eesmärgid harrastusspordis:
Eesmärk

Üksmeele
saavutamine ning
rollide ja vastutuse
jaotamine

Maakonna
spordivõistluste
väärtustamine

Huvi ja
motivatsiooni
tekitamine sportlike
eluviiside vastu

Tegevused

Teostamise
aeg

Mõõdetav tulemus või

Rahastamise põhimõtete
ülevaatamine ja täiendamine

Kord
aastas

Täiendatud vahendite eraldamise kord ja
kriteeriumid

Maakonna parimate sportlaste
tunnustamise süsteemi
ülevaatamine ja täiendamine

Kord
aastas

Täiendatud juhend

Maakonna ühtse
spordisümboolika
edasiarendamine

2016-2018

Kaasaegsed logo, slogan, koduleht,
“Sportija infovoldik” jne.

indikaator

Maakonna meistrivõistluste ainulaadne
medal, diplom

Raamtingimuste ülevaatamine
ja täiendamine võistluste
korraldamiseks

Kord
aastas

Juhendmaterjal, protokollid

Koostöö meediaga

Pidevalt

Eelreklaam ja tulemuste kajastamine

Sponsorite leidmine maakonna
MV ja spordimängude
korraldamiseks

Pidevalt

Paremaid tunnustatakse auhindadega

Võistlustele vajamineva
atribuutika hankimine

Pidevalt

Võistlustel on tagatud vajalik atribuutika

Täiendada autasustamise
põhimõtteid

20162018

Üldjuhend

Väärtustada koolisporti

Pidevalt

Koolilaste osaluse kasv spordivõistlustel,
parimate tunnustamine

Korraldada kohtumisi
tunnustatud sportlastega

Pidevalt

Kohtumised olümpiavõitjatega ja
tippsportlastega

väikelastest
eakateni

Organiseerida atraktiivseid
üritusi

Pidevalt

Arvukas osalejas- ja pealtvaatajaskond

Täiendada infomaterjali, ette
valmistada „Sportija
infovoldik” uus trükk .

20162018

Uus kaasajastatud trükis harrastajale

Järjepidev ja
aktiivne töö noorteja koolispordiga

Koolivälise võistlusspordi
süsteemi arendamine

Pidevalt

Koolide poolt tunnustatud võistlus- ja
autasustamis-süsteem

Parandada spordiürituste
kvaliteeti

Pidevalt

Eelnev reklaam , juhendid, hea korraldus,
võistlusprotokollid

Koostöö
spordiliitude ja
olümpiakomitee
liikmesorganisatsioonidega

Spordiklubide liitumine
Lääne-Virumaa Spordiliiduga

Pidevalt

Pooled spordiklubid on maakonna
spordiliidu liikmed

Väärtustada
tippsporti

Täiustada tippsportlaste
tunnustamise süsteemi

Pidevalt

Väljatöötatud tunnustuspõhimõtted

Järjepidev koostöö
spordiklubidega

Tõsta Lääne-Virumaa
Spordiliidu osakaalu
spordielus ja leida täiendavaid
ressursse

Pidevalt

Spordiklubid astuvad maakonna
spordiliidu liikmeks, eelarve kasv

Tihendada suhtlust maakonna
spordiklubidega

Pidevalt

Sage suhtlus maakonna spordiklubidega,
ülevaade nende tegevustest

Tihendada koostööd teiste
maakondade spordiliitudega

Pidevalt

Kontaktid ja sportlikud sidemed
naabermaakondade spordiliitude vahel

Liikumisharrastuse seminaride
korraldamine

Kord
aastas

Metoodiline materjal

Kaasaegse elektroonilise
andmesüsteemi juurutamine
osalemiskordade
fikseerimiseks ja
arvestamiseks

20162018

Toimiv elektrooniline andmesüsteem

Liikumisharrastuse sarjade
korraldamine, koostöö
spordiklubidega

20162018

Ürituste ja osavõtjate arv

Arendada
liikumisharrastust,
rajada uusi
liikumisradu,
motiveerida
organisatsioone
korraldama
terviseliikumise
üritusi

Peamised eesmärgid seoses liikumisharrastusega
Tegevused
Koolidevahelise noortespordi toetamine

Tulemus või indikaator
Osalejate arv

Eesti valdade ja linnade mängudel
osalemine

Osalejate arv

Lääne-Virumaa spordimängude
korraldamine
Liikumisharrastuse eri vormide tutvustamine
ja propageerimine elanike hulgas ja
sellealaste projektide elluviimine
Avalikkuse teavitamine

Osalejate arv

Spordiklubide tegevjuhtide ja omavalitsuste
sporditöötajate koolitamine, ühistegevus
Sportlaste, treenerite, aktivistide,
rahvasportlaste tunnustamine

Elluviidud projektid
Avaldatud eelinfod,
pressiteated, artiklid,
saated jms
Osalejate arv
Läbiviidud konkursid

Vastutajad
Koolispordi Liit, LääneVirumaa Spordiliit, VIROL
Spordiliit Jõud, LääneVirumaa Spordiliit,
omavalitsused
Lääne-Virumaa Spordiliit,
omavalitsused
Lääne-Virumaa Spordiliit,
Lääne-Virumaa Spordiliit,
VIROL, omavalitsused,
meediapartnerid
Spordiliit Jõud, LääneVirumaa Spordiliit
EOK, LVSL

Lisa 1. Lääne-Virumaa Spordiliidu liikmete nimekiri juunis 2016.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Nimi
Huviklubi Nelson
Jäneda Spordiklubi
KF Suusaklubi
Kunda Võrkpalliklubi
Laekvere Jahimeeste Ühing
Lääne-Virumaa Spordiveteranide Koondis
MTÜ KS Spordiklubi
MTÜ LTK Viru-Nigula
MTÜ Mõedaku!
MTÜ Muuga Spordiklubi
MTÜ Männikumägi
MTÜ Rakvere Maraton
MTÜ SK White Wolf
MTÜ Tamsalu EBE
MTÜ Veeslaalom
MTÜ Vinni Vaba Aja Keskus
MTÜ Virumaa Sport
MTÜ VK Wadokan!
Palermo Spordiklubi
Rahvaspordiklubi SportKunda
Rakvere Bont Rulluisuklubi
Rakvere Bridži Selts
Rakvere kergejõustikuklubi ViKe
Rakvere Maleklubi
Rakvere Orienteerumisklubi
Rakvere Spordiselts Kalev
Rakvere Sulgpalliklubi
Rakvere Tenniseklubi
Rakvere Võrkpalliklubi
Spordiklubi Aaspere
Spordiklubi Eesti Karud
Spordiklubi Haljala
Spordiklubi Kadrina
Spordiklubi Pinx
Spordiklubi Rakke
Spordiklubi Sakura
Spordiklubi Tapa
Tamsalu AO suusaklubi
Viru Ratsu MTÜ!
Viru-Nigula Spordiklubi
Võrkpalliklubi Rivaal
Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi

Reg.nr
80121947
80052399
80351392
80183552
80181033
80033962
80355214
80369245
80330312
80289718
80008798
80311257
80311168
80228823
80189543
80106008
80359471
80360238
80063470
80038407
80345842
80050130
80069201
80170182
80082124
80045867
80274480
80082489
80351328
80029905
80369601
80137167
80069843
80003975
80113600
80045270
80054837
80128369
80355585
80138020
80021387
80114031

KOV
Kadrina
Tapa
Rakvere
Kunda
Laekvere
Rakvere
Kadrina
Viru-Nigula
Rägavere
Laekvere
Tapa
Rakvere
Kunda
Tamsalu
Rakvere
Rakvere
Rakvere
Vihula
Rakvere
Kunda
Rakvere
Rakvere
Rakvere
Rakvere
Tapa
Rakvere
Rakvere
Rakvere
Rakvere
Haljala
Vinni
Haljala
Kadrina
Rakvere
Rakke
Vinni
Tapa
Tamsalu
Väike-Maarja
Viru-Nigula
Rakvere
Väike-Maarja

