Tartu valla spordikooli hoolekogu protokoll
Toimumise aeg: 11.11.2020
Koht: Lähte Spordihalli Tartu Valla Spordikooli ruum
Algus: kell 18.00
Lõpp: kell 20.00
Osalejad: Alo Ainomäe, Kaupo Kaasik, Aune Tamm, Helena Rõžova, Iivi Kaljuvee, Ille Kukk
puuduvad: Tõnis Edela
Külaline: Ago Laas, Valeri Rubeika
Protokollija: Helena Rõžova

Päevakord:
1. Spordikooli tegevused 2020 aastal
2. Edasised tegevused ja arengud 2021 aastaks
3. Spordikooli uus struktuur ja inimesed
4. Logo valimine/arutelu/ettepanekud
5. Jõulupeod?
6. Parimate tänuõhtud?
7. Võistlused ja muud väljasõidud seoses Covid 19 levikuga
8. 2021 aasta eelarve
9. Jooksvad küsimused

Päevakorra kinnitamine
Päevakord võeti ühehäälselt vastu.

Tehti ettepanek Kaupo Kaasiku jätkamisena esimehena.
Hääletuse tulemusena kõik poolt.
1. Agu Laas tutvustas tehtud remonte: näiteks sai valmis remont Lähte spordihoone tütarlaste
rõivistu.
Spordikooli õpilaste arv on kasvanud üle 300.
2. Plaan on spordikooli taristut laiendada, spordikooli alla kuuluvad edaspidi ka kogu Tartu valla
koolide spordirajatised (korvpalliväljakud, staadionid jne). Ehitama asutakse Lähte jäähalli,
Kõrveküla kooli spordihoonet. Kavas spordirajatised korda teha.
Agu Laas tutvustab, milliseid uusi treeningrühmasid juurde on tulnud.
Suvelaager on saanud väga positiivset tagasisidet, uue laagri korraldamise mõtted.
3. Alates jaanuarist Tartu valla spordirajatised spordikooli hallata. Juurde 12 töötajat.
Plaan tööle võtta sporditööjuhid iga valla kooli spordirajatiste haldamiseks. Lähte terviseraja
arendamine, spordisaalide ruumide rentimine. Plaanis ka treenereid juurde palgata (näiteks
vibutreeningusse ja Kõrvekülla mitmeid uusi treenereid seoses uue saali valmimisega järgmisel
aastal).
Spordikoolil ka uus 8-kohaline buss.
Kohaliku omavalitsuse võistlused, Taru vald kandideerib ka 2023 aasta talimängude korraldajaks.
4. Tartu valla spordikooli logo valiti ühehäälselt ning Agu saadab agentuurile kirja, et seda edasi
arendada.

5. Jõulupeod on parem planeerida gruppidena.
Ettepanek kommikoti asemel kinkida spordikooli logoga spordisärk.
6. Ühine tänuõhtu oleks parem ära jätta. Saab kinkida meene parimatele sportlastele jõulupeo ajal.
Kingituseks pakuti sportlasele spordikooli logoga käterätik.
7. Pigem Üle-Eestilisi võistlusi vältida.
8. 2021 aasta eelarve kasvab. Uutest vahenditest plaan osta kõrgushüppe matt.
Arutlus tõsta alates septembrist 2021 spordikooli kuutasu 15 eurolt 20 le eurole. Mitme lapsega
osaleval perel astmeline vastavalt esimene laps 20, teine 15, kolmas 10 jne.
9. Jooksvad küsimused:
Tõnis Edela saatis ettepanekud kirja teel.
Teema: Tartu valla Spordikooli süsteemse tagasiside ja teadustöö areng.
Kahjuks saabus kiri liiga hilja, et kõik oleksid saanud sellega eelnevalt tutvuda.
Ettepanek oli, et Agu Laas saadab kirja kõikidele edasi ning siis saab selle teema juurde jälle tagasi
pöörduda.
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