
Pärnu kultuuri- ja spordivaldkonna strateegia 2030 

Kohtumine spordivaldkonna esindajatega 

7. oktoober 2020, läbiviija Maarja Tammai (Pärnu LV spordinõunik) 

 

1. Pärnu spordivaldkonna peamised tugevused 

- noorte ja treenerite toetussüsteem on tugev 
- kogenud ja tulemustega treenerite kaader on tugev 
- hea infrastruktuur (erinevad baasid, uus ujula, kergliiklusteed, terviserajad, 

välijõusaalid, jõgi, meri, discgolfi rajad, Raeküla-Reiu spordirajad jne), olemasolevate 
spordiobjektide nimistu on mitmekesine, meil on pea igaks spordiks olemas ruumid, 
küllaltki head spordibaasid 

- Pärnu LV poolne rahaline toetus spordile on Eesti mastaabiga võrreldes väga hea, 
toetussüsteem toimib, Pärnu LV huvi ja soov renoveerida, uuendada, 
spordivaldkonna toimimise põhimõtteid 

- suured tuntud spordiüritused 
- mitmekesisus spordialade harrastamises 
- endiste tippude vari toob linnale tuntust 
- võimalus tegeleda ideaalis pea kõikide spordialadega, sh traditsiooniliste 

spordialade olemasolu,  
- uute spordibaaside ehitamine 
- meil on kogu paberimajandus tehtud digitaalseks 
- asjast huvitatud spetsialistid 

2. Pärnu spordivaldkonna peamised nõrkused 

- noorte tippude lahkumine parematesse kohtadesse: kõrgkooli puudumine, 
tipptreenerite puudumine, Audentesesse liikumine 

- kohalike spordisponsorite puudumine 
- ressursid ja võimalused võiks olla suuremad, mitmekesisus alade puhul samas 

vähendab kõigile rahalist toetust 
- spordikooli teatav määramatus 
- spordibaase peaks rohkem olema, teatud spordibaaside üle broneerimine, pole 

ruumi, spordibaaside haldamine viia ühe isiku alla on absurd 
- rendihind on lastele kõrge 
- diferentseerida grupi suurust vastavalt alale 
- laste huvi puudus 
- väikesed toetused sporditegevuseks 
- osad spordihooned ülerahvastatud, samas osad jälle tühjad 
- kui spordikooli all olev klubi on hallis, siis teisi klubisid ei lasta sinna 
- kergejõustiku halli inventar on vana ja laguneb 
- sisehooajal väga kokkusurutud treenimisvõimalused lastel ja noortel 
- saavutussportlaste toetamine individuaalaladel, individuaalalade areng on nõrk 
- puudub võimlemiseks hall/keskus 



- Reiu-Raeküla spordibaasi ei ole 
- vähe suurvõistlusi 
- liialt orienteeritud pallimängudele 
- treenerite madal tasustamine 
- kergliiklusteid vähe, kus sportida, hetkel on need linnas ülerahvastatud 
- vähene toetus, tippspordi toetuse puudujääk 
- pingeid klubide vahel 
- vähe organiseerijaid 
- sporditegevuse rahastamine on treenerikeskne, mitte lapse/treenitava keskne. 
- vähe klubisid, kes tegelevad nii laste kui ka täiskasvanute spordiga  
- vähene suhtlus erinevate klubide ja spordialade vahel , spordiklubide vaheline nõrk 

koostöö, kohati liiga suur konkurents ja üksteise „maha tegemine“ 

3. Millistele küsimustele peaks valmiv strateegia andma vastuse 

- Kuidas tagada kõikidele pärnakatele võimalus spordiga tegelemiseks ja 
liikumisharrastuseks? 

- Kuidas luua võimalused tulemussporti viljelevatel klubidel /spordikooli rühmadel 
edukaks tegutsemiseks? 

- Millised on Pärnu sporditegevuse korraldamise prioriteedid? Harrastus- või 
saavutussport? Hooajalised või aastaringsed sportimisvõimalused? 

- Kuidas tagada vajalik rahastamise tase spordi infrastruktuuri rajamiseks, 
sporditegevuse toetamiseks ja treenerite tasustamiseks? 

- Kuidas tuua Pärnusse erinevaid spordiüritusi? 
- Kuidas tagada motiveeritud ja kvalifitseeritud treenerid ja juhendajad? 
- Milline peaks olema Pärnu linnavalitsuse spordi toetussüsteemi osakaalu jaotus 

saavutusspordi ja harrastusspordi vahel 
- Kuidas tagada spordivaldkonna toetussüsteem kogu elukaare jooksul? 

Kaugem eesmärk:  

Linna identiteet – Pärnu kui sportlik ja terve linn 

Pärnu linn – spordiparadiis 


