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Munitsipaalhuvikool Hiiumaa Spordikool

Meie eesmärk

 Arendada ning tugevdada laste ja 
noorte tervist

 Õpetada sportlikke oskusi ja 
teadmisi

 Tõsta spordimeisterlikkust
 Edendada spordielu

Infotund 14.september 2021

Infotunni kava
 2021/2022 õppeaasta treenerid, rühmad, trennide ajad
 Hiiumaa Huvihariduse register https://hiiumaa.huviregister.ee/ ja 

selle kasutamine Spordikooli tegevuses
 Õppetasud, Spordikooli rahastamine ja ellujäämisvõimekus
 Uus hoone, gümnaasiumi hommikutrennid, spordiarst
 Teie soovid ja ettepanekud? Kirjalikult (vt paber ja pliiats)
 Küsimustele vastamine
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Treenerid
 Treener on sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav 

spordispetsialist, kellel on treeneri kutsekvalifikatsioon 
kutseseaduse tähenduses (Spordiseadus).

 Spordikoolil on hetkel 15 töölepinguga töötajat, kelledest 13 on 
treenerid ja 2 juhendajat. Töökohti oli augustis 11,36.

 Aastaringselt tegutsevaid erialasid on 8, lisaks olid purjelaua 
treeningud suvel.

 Treenerite puhkuse- või haigestumiste asendajad töötavad 
käsunduslepingutega. SUUR PROBLEEM!! (1.inimesed ja 2.tasu)

Rühmad
Õppekava Treenerid Lapsi nimekirjas 23.11.2020

Jalgpall Võistk. Mario Degtjov EKR5
Tanel Klee EKR4
Georg Linkov EKR5

U17, gümnaasium (sis esindus ja esiliiga)
U14, Käina, Emmaste, lasteaed

U11

Kabe Ind. Raivo Rist 1 rühm

Kergejõustik Ind. Häli-Herta Haavapuu EKR3
Elo Saue/Merilin Tikerber (oktoobrist)

5.klass ja vanemad
2.-4.klass

Korvpall Võistk. Koit Kalmus EKR3,
Risto Merimaa, EKR4

1.-3.klass, 4.-7.klass, gümnaasium,
lasteaed, esindusmeeskond

Orienteerumine Ind. Anu Saue EKR4
Elo Saue EKR7

1.-5.klass
alates 5.klass

Purjetamine Ind. Anni Rätsep EKR3 Edasijõudnud ja algajad

Ratsutamine Ind. Johannes Kiiver
Teele Talts EKR4

Kummalgi algajad, kesktase
ja edasijõudnud

Võrkpall Võistk. Marge Vähter EKR5
Ülari Kaibald EKR5

Tüdrukud 3 rühma (uus algajad!)
Poisid 3 rühma

Siret Tara EKR4 kulturism ja fitness, jõusaali- ja üldkehalise treeningud teistele spordialadele
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Treeningute ajad
1. Helistada või kirjutada treenerile ja küsida!

Enamusel rühmadel oma kanalid (nt messengeri rühm, FB, mt), kus 
edastatakse jooksvat infot!
Kontaktid: Spordikooli koduleht https://hiiumaaspordikool.ee/oppetoo

Huvihariduse register https://hiiumaa.huviregister.ee/

Oktoobris uue spordikeskuse valmides ja kasutusele võtmisel tuleb aegades 
ja kohtades muudatusi!

Uue keskuse pallimängusaalides – non markable põhjaga jalanõud!

https://hiiumaa.huviregister.ee/
Spordikool, muusikakool, Kärdla põhikool, muud valla toetust saavad huviringid on seal.
Lapsevanem, pärast esmast ID-kaardiga registreerumist, saab luua omale salasõna ja 
edaspidi sisse logida selle abil.
Uue õppeaastaga seoses palume kontrollida üle enda ja lapse andmed ning kinnitada või 
lisada oma lapsed nendesse rühmadesse kus lapsed osalevad. 

Plussid:
 Lapsevanem näeb registrist lapse oma osalemist treeningutel, konkreetse treeningu 

sisu. Lisaks kõiki teisi Hiiumaal huvihariduse pakkujaid ja nende võimalusi.
 Spordikoolil jääb ära eraldi lepingute sõlmimine, treenerite tööaja arvestus toimub 

registri kaasabil, samuti laste ja noorte osalemiste arvestus.
 Vald saab registrist statistilised andmed töö paremaks planeerimiseks, kinnituse 

tegevuse toimumisest ja sedakaudu aluse lisarahastuste kinnitamiseks.
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Õppetasud
 Õpilaskoha maksumus oli 2020/2021 õppeaastal arvestuslikult 112 eurot 

kuus.
 Hiiumaa elanikele on sellest 97 eurot enda kanda võtnud Kärdla osavald. 
 Õppetasu 2021/2022 õppeaastal on 15 eurot kuus kooliealise õppuri 

kohta ja 10 eurot lasteaialastele (välja arvatud kabe ja ratsutamine).
 Kuni 2021.aasta lõpuni saab õppur selle 15 euro eest osaleda ka mitme 

eriala treeningutel, kuid alates uuest kalendriaastast kehtib tasu igale 
erialale eraldi.

 Kabe erialal õppetasu ei ole.
 Ratsutamisel oma hinnakiri, sõltuvalt treeningkordadest ja
hobusest.

Kulude jaotus Hiiumaa vald, Kärdla osavald, 
lapsevanemad, klubid
Taristu – Hiiumaa vald (asutus Hiiumaa Sport)
Üldised vahendid – klubi, Kärdla osavald
Treeneritega seonduv (tasud, koolitused jm) – Kärdla osavald, 
lapsevanem õppetasu näol
Võistlused, kui nimes sisaldub Hiiumaa Spordikool – lapsevanem, 
osavald, klubi (+toetus)

Suur tänu Kultuurkapitali Hiiumaa Ekspertgrupile!

Personaalne varustus – lapsevanem, klubi
Võistlused, kus ainult klubi nimi – lapsevanem, klubi
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Uus hoone, gümnaasiumi hommikutrennid, 
spordiarst
 Uus hoone: trennide ajad ja tingimused, jalatsid, kord

 Gümnaasiumi hommikutrennid: jalgpallis juba toimuvad, teistele 
aladele esimene R 17.september kell 7:55 Mängude majas, sees. 
Edaspidi K ja R.

Sel kolmapäeval ei toimu, kuna on rebaste ristimine.

Spordiarst Kärdlas
Spordimeditsiini SA arst tuleb novembri alguses, aeg täpsustub 
septembri lõpus.

 Registreerimine ja vereproov perearstikeskuses eelnevalt
 Visiiditasu 5 eur – lapsevanem

Noorsportlaste terviseuuring on suunatud kuni 19 (k.a) aastastele noortele, kes lisaks kehalise kasvatuse
tundidele treenivad ja võistlevad regulaarselt vähemalt 6 akadeemilist tundi nädalas (üks akadeemiline tund = 
45 minutit). Alla kuue akadeemilise tunni nädalas treenivaid ja võistlevaid noorsportlasi jälgivad perearstid
tavatervisekontrolli käigus. 

 ௗ6-9 akadeemilist tundi nädalas, sh võistlused – terviseuuringu kompleks A (ei tehta koormustesti)- (kahe
aasta tagant)

 10 ja enam akadeemilist tundi nädalas, sh võistlused –terviseuuringu kompleks B (koormustest)-(1 kord
aastas)
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Teie soovid, mõtted, ettepanekud (paber ja pliiats)
1. Milliseid lisakoolitusi vajaksite ja sooviksite ning kellele 

(lapsevanem, mis vanuses laps?)?

2. Kui tead, keda ja kust küsida „huvitavaid“ trenne andma, siis palun 
kirjuta:

3. Ettepanekud ja mõtted:

Milliseid küsimusi on tekkinud?
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TÄNAN OSALEMAST!

Ilusat vananaistesuve!
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