SPORDIVALDKONNA ARENGUKAVA TÄITMINE
Tegevuskava
SPORDIKORRALDUS / PIIRKONDADE SPORT
X

Tegevus

2021

Täitmine

1. Eesmärk: Jätkusuutlikud piirkondlikud üritused.
1.1.

Traditsiooniliste alade pidev arendamine.

X

1.2.

Koostöö arendamine spordiklubide vahel.

X

Traditsiooniliste alade arendamine on jäänud spordiklubidele. Vald toetab noortesporti pearaha
süsteemiga, võistluste ja ürituste korraldamisega, mis tagab ala kestlikkuse.
Seoses covidiga ei olnud võimalik koostöö üritusi ja tegevus läbi viia.

1.3.

Vallapoolne spordiürituste läbiviimise toetamine.

X

Jätkus spordiürituste valla poolne toetamine.

1.4.

Ürituste kalendri koostamine ja selle levitamine.

X

2.1
2.2.

Koolituste ja ümarlaudade regulaarne korraldamine.
Initsiaatoritele valla toetus „motivatsioonipakett“.

X
X

Seoses covidiga oli keeruline koostada ühtset spordiklaendrit, kuna kuupäevad olid pidevas muutuses.
2021. aasta alguses hakkasid spordiklubid kirjutama oma võistlusi ja üritusi Google drive keskkonda
loodud kalendrisse. Hetkel on üle mindud Kultuurikava.ee keskkonda.
Toimusid erinevad ümarlauad erinevate spordiklubidega.
Maakondlikul tasemel toimusid väljasõidud, kuhu kaasati ka Jõgeva valla initsiaatoreid. Valla tasemel ei
saavutatud soovitud eesmärki.

3. Eesmärk: Erinevatele huvigruppidele vajalike sportimisvõimaluste loomine.
3.1
Transpordivõrgu loomine erinevate piirkondade vahel.
X
Valla busside tasuta või soodus kasutus piirkondlike ürituste läbiviimisel. Soovitud eesmärki ei
saavutatud.
3.2

3.3

3.4

Valikuvõimaluste suurendamine- piirkondadesse juurde
uusi ja atraktiivseid spordialasid treenerite ja
juhendajate motiveerimise näol.
Elukohajärgsete sportimispaikade loomine
(välijõusaalid, kergliiklusteed, matkarajad
välispordiplatsid jne).
Uue spordihoone ehitus Jõgeva linna.

X

Ei viidud ellu.

X

Välijõusaal Tormasse, kergliiklusteede arendamine.

X

Spordihoone ehitusega Jõgeva linna alustati 2021. aastal

KOOLISPORT

Nr.

Tegevus

2021

Täitmine

1. Eesmärk: Kooli- ja noortespordi pidev ja jätkusuutlik toetamine.
X

1.4.

Valla meistrivõistlused valla poolt toetatavatel
spordialadel
Valla esindusvõistkondade ettevalmistuse ja osaluse
tagamine.
Kooli õpilasesinduste osalemine noorte spordielu
edendamisel.
Õpetajate ja juhendajate töö tunnustamine.

X

Osaleti nii võistlustel, kui ka võistluste korraldamisel vabatahtlikena. Oluline on noorte kutsumine ja
kaasamine erinevatesse tegevustesse. Vajalik initsiaatori olemasolu.
Juhendajate kutsumine sportlaste tänuüritusele.

1.5

Laste-ja noortelaagrite toetamine.

X

Kuremaa ujulas toimuvad suvel projektilaagrid ning erinevad laste-ja spordilaagrid.

X
X
X

2021. aastal ei võimaldatud kohapeal med kontrolli, kuid noorsportlasi suunati Tartusse vastuvõtule (tasuta)
Noorsportlasi tunnustatakse rahaliselt sportlike tulemuste eest ning korraldatakse vastuvõtt.
Maakondlikul tasemel spordiliit annab välja spordipreemiad.

1.1.
1.2.
1.3.

2. Eesmärk: Andekate noorsportlaste toetamine.
2.1
Noorsportlastele meditsiinilise kontrolli võimaldamine.
2.2
Noorsportlase tunnustamine ja toetamine.
2.3
Spordipreemiad.

X
X

Vald toetab rahaliselt maakonna spordiliit Kaljut, kes korraldab maakondlike meistrivõistlusi ning
krossijookse.
KOV suve- ja talimängudel osalemine valla sportlastega erinevatel spordialadel.

SPORDIKLUBID, SPORDIKOOL

Nr.

Tegevus

2021

Täitmine

1. Eesmärk: Sportlik tulemuslikkus.
1.1.
1.2.

Järelkasvu kasvatamine enda klubi tegijate seast.
Noorte initsiatiivi toetamine.

X
X

Jõgeva valla spordikool- korvpall
Erinevate ürituse baasil toetatakse noorte initsiatiivi, nii korraldajatena kui ka vabatahtlikena üritustel.

1.3

Klubide omavahelise koostöö ja mentorvõrgustiku
loomine.
Ühisüritused ja kohtumised.

X

Ei toimunud.

X

Seoses covidiga ei saadud ühisüritusi korraldada.

Toetussüsteem
vähekindlustatud
andekatele
noorsportlastele.
Valla tippsportlaste toetamine ja tunnustamine.

X

Ei viidud elu.

X

1x aastas toimub parimate sportlaste tänuüritus ja premeerimine.

X

Ei viidud ellu.

X
X
X
X
X
X

Seoses covidiga ei saanud koolitusi korraldada
Ruumide rent, pearaha, projektid, omaosalus.
Vallas ajakirjanik, kes kajastab sporditegevust.
Seoses covidiga ei saadud ühiseid koolitusi ja üritusi ellu viia
Seoses covidiga ei saadud ühiseid üritusi korraldada.
Alustati spordihoone ehitusega.

1.4
1.5
1.6

2. Eesmärk: Spordi-ja liikumisharrastuse arendamine.
2.1
Klubidele organisatsioonilise võimekuse pakkumine
(eestvedajate toetus).
2.2
Koolituste korraldamine.
2.3
Stabiilse rahastussüsteemi loomine.
2.4
Koostöö arendamine meediaga.
2.5
Spordiklubide ühised koolitused sh vanemate kaasamine
2.6
Perekondlike ühisürituste korraldamine
2.7
Vajalike sportimistingimuste loomine

SPORDIRAJATISED

Nr.

Tegevus

2021

Täitmine

1. Eesmärk: Hoonete ja rajatiste mitmekülgne ja efektiivne kasutamine.
Valla
spordirajatiste
perioodilise
kasutamise
korraldamine koostöös spordiklubidega.
1.2. Rajatistele ja hoonetele alternatiivsete kasutusvõimaluste
leidmine koostöös MTÜ-de ja klubidega.
2. Eesmärk: Spordirajatiste renoveerimine.
2.1
Avalikus kasutuses olevate staadionite renoveerimine.
2.2
Jõgeva
Spordikeskuse
spordihoone
Virtus
renoveerimine.
2.3
Kuremaa Ujula renoveerimine.

X

Hakati looma süsteemi valla elanikele spordibaaside kasutamise võimalustega.

X

Pakutakse vastavalt vajadusele spordibaase alternatiivseks kasutuseks.

X
X

Ei toimunud
Toimusid pisemad remonditööd.

X

2.4

X

Külalistemaja B korpuse remont, jõusaali inventar uuendamine ja ruumi renoveerimine, muud väiksemad
remonditööd
Pisemad remonditööd katusega.

1.1.

Torma Spordihoone renoveerimine.

LIIKUMISHARRASTUS JA SELLE KORRALDAMINE/ TERVISEPARGID JA TERVISERAJAD

Nr.

Tegevus

2021

Täitmine

1. Eesmärk: Terviseradade võrgustiku laiendamine ja olemasoleva korrastamine.
1.1.
1.2.

Valgustatud kergliiklusteede ehitamine piirkondadesse.
Kuremaa terviseraja ja Kuremaa järve matkaraja liitmine.

X
X

Ei viidud ellu
Ei viidud ellu

1.3

Terviseradade võrgustiku laiendamine.

X

Ei viidud ellu

1.4

Kergliiklusteede regulaarne hooldamine.

X

Kergliiklusteid hooldamine toimub tavapärasel viisil. Hetkel ei arvestata neid spordiobjektidena, millele
rakenduks teised hooldustingimused.

X

Ei viidud ellu.

2. Eesmärk: Harrastustingimuste loomine ja korrashoid
2.1
Rattahoiukohtade rajamine

VÕISTLUSTEGEVUSE KORRALDAMINE

Nr.

Tegevus

2021

Täitmine

1. Eesmärk: Võistlustegevuse korraldamise toetamine.
X

1.2.

Vabariikliku spordialase koostöö ja ühisprojektide
läbiviimise toetamine.
Võistlustegevuse tingimuste loomine.

1.3

Vallapoolne toetus suurvõistluste korraldamiseks.

X

Jõgeva vald toetab rahaliselt suurürituste korraldamist valla territooriumil. Samuti osaleb erinevates
projektides nii õppepäevade korraldamise osas kui võistlusspordi tegemises.
Alustati Jõgevale spordihoone ehitusega, millega parandatakse valla elanike võistlustegevuse tingimusi.
Samuti valmis Kuremaale kaasaegne jõusaal.
Toetatakse vastavalt taotlustele.

1.4

Kergejõustikuvõistluste (sh talviste)
tingimuste loomine
Kohapealsete eestvedajate motiveerimine.

X

Alustati Jõgeva spordihoone ehitusega, kus on eraldi võimalused kergejõustikuvõistluste korraldamiseks.

X

Eestvedajad hakkavad väsima. Motivatsioonipaketti ei loodud. On toimunud isiklik toetamine ning tugi
võistluste korraldamisel.

1.1.

1.5

läbiviimise

X

LIIKUMISHARRASTUSE JA SPORDI FINANTSEERIMINE

Nr.

Tegevus

2021

Täitmine

1. Eesmärk: Jõgeva vallas on järjepidev spordi rahastamise süsteem.
1.1.

Vallapoolne baasrahastamise tagamine spordiklubidele.

X

Noortespordiga tegelevatel klubidel on pearaha toetus ning treeneri töötasu toetus. Samuti toetatakse üritusi
ning võistlusi.

1.2.

Kasutatakse
asjakohaseid
rahastamisliike
(sh
projektitoetused, teenuste delegeerimised) vastavalt
eesmärgile

X

Osaleti projektides „Sport kõigile“, „Sport koolis“, mis said rahastuse.

1.3

Heal tasemel spordivõistluste korraldamise ja läbiviimise
toetamine.

X

Läbi spordiürituste rahastamise toetatakse spordivõistluste korraldamist ning läbiviimist. Samuti on
võimalik kasutada valla väljakuid ning spordiobjekte võistluste ja ürituste läbiviimiseks.

MÄNGUVÄLJAKUD

Nr.

Tegevus

2021

Selgitus

1. Eesmärk: Jõgeva vallas on mitmekülgsed spordi-ja vabaaja veetmise võimalused.
1.1.

Investeeringud uute mänguväljakute ehitamiseks.

X

Investeeringud Jõgeva linna kultuurikeskuse kõrval olevasse mänguväljakusse. Maastikuratta raja
ehitamine Jõgeva linna kruusaauku.

1.2.

Investeeringud
olemasolevate
ajakohastamisesse.

X

Siimusti mänguväljaku ajakohastamine lisandunud atraktsioonide näol.

1.3

Spordi- ja mänguväljakute valgustuse rajamine.

X

Ei viidud ellu

1.4

Välijõusaalide-ja spordiplatside rajamine.

X

Uusi ei rajatud, korrastati olemasolevaid.

mänguväljakute

