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Kinnitatud 

Saaremaa Spordikooli direktori 17.10.2014 

käskkirjaga nr 11 

 

SAAREMAA SPORDIKOOLI ARENGUKAVA 

2015 - 2020 

 

1. SISSEJUHATUS 

Põhimääruse järgi on Saaremaa Spordikooli tegevuse eesmärkideks:  

1) laste ja noorte sportlike võimete arendamiseks treening- ja võistlusvõimaluste loomine 

toetavas koolikeskkonnas;  

2) sportlike ja tervislike eluviiside ning käitumisharjumuste levitamine;  

3) Kuressaare linna spordielu kureerimine;  

4) Kuressaare linna spordiehitiste haldamine ja arendamine. 

Tulenevalt Kuressaare Linnavolikogu otsusest 24.04.2014 nr 16 „ Sihtasutuse Kuressaare 

Spordibaasid lõpetamine“, lõpetatakse SA Kuressaare Spordibaasid tegevus ja algatati 

likvideerimismenetlus. Kõik SA Kuressaare Spordibaasid ülesanded, lepingud, vara jms. 

antakse üle Saaremaa Spordikoolile.  

Otsuse punkt 4: „Sihtasutuse Kuressaare Spordibaasid ülesanded, lepingud füüsiliste ja 

juriidiliste isikutega ning kõik lepingutega seotud õigused ja kohustused ning pooleliolevad 

projektid antakse üle Kuressaare Linnavalitsuse hallatavale asutusele Saaremaa Spordikool.“ 

Sellest otsusest tulenevalt muutub alates 01.01.2015.a oluliselt Saaremaa Spordikooli 

tegevuse maht ja suunad. Sisuliselt võib järgnevaid aastaid pidada ülemineku aastateks uue 

sisuga Saaremaa Spordikoolile. 

Käesolev arengukava on dokument, mis kirjeldab hetkeolukorda, määrab kooli arengu 

põhisuunad, tegevuskava ja valdkonnad järgnevaks 5 aastaks. 

Arengukava lähtub spordikooli põhimäärusest, Kuressaare linna arengukavast jm. olulistest 

dokumentidest. Arengukava on koostatud koostöös kooli õppenõukogu ja hoolekoguga.  

Arengukava koosneb sissejuhatusest, üldandmetest spordikooli kohta, hetkeolukorra 

kirjeldusest, visioonist ja missioonist, eesmärkidest ja tegevuskavast aastatel 2015 – 2020. 

 

2. ÜLDANDMED 

Ametlik nimi: Saaremaa Spordikool 

Aadress: Vallimaa 16a, Kuressaare 93819 

Registrikood: 75024544 

Liik: munitsipaalhuvikool 
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Tegevusala: Pakkuda lastele ja noortele täiendavaid võimalusi sportlikuks tegevuseks ja 

treeninguks, vabaaja sisustamiseks, süvendatud spordiõppeks ja isiksuse arenguks vastavalt 

õpilaste soovidele ja eeldustele. Hallata ja hooldada Kuressaare linna spordiobjekte 

Asutamise kuupäev: 15. oktoober 1952 

Kõrgemalseisev asutus: Kuressaare Linnavalitsus 

 

3. SAAREMAA SPORDIKOOLI LOOMISEST 

Saaremaa Spordikooli loomise kuupäevaks peetakse 15. oktoobrit 1952.a. 

20. septembril 1952 ilmus tollases maakonnalehes „Kommunismi Ehitaja“ järgmine lõik: 

„Käesoleva aasta 15. oktoobril avatakse Kingissepa spordikool. Vilunud treenerite Transtoki, 

Veesalu, Varvarini, Kingu, Erohhina jt. juhtimisel alustab koolis tööd 11 osakonda – 

võimlemise, kergejõustiku, ujumise, võrkpalli, korvpalli, jalgpalli, tennise, uisutamise, 

vehklemise, poksi ja akrobaatika osakond. Kõikides osakondades eesti- ja venekeelsed grupid. 

Noorte spordikooli võetakse vastu mõlemast soost õpilasi 12-18a. vanuses. Üldhariduskoolide 

õpilased peavad spordikooli tööst osavõtmise puhul omama õppeaineis ainult häid hindeid. 

Halva edasijõudmise puhul üldhariduskoolis võib kooli direktor õpilased ajutiselt spordikooli 

tööst kõrvaldada. Õppetöö 2 korda nädalas à 2 tundi. Üldhariduskooli õpilased võivad osa 

võtta korraga kahe osakonna tööst. Spordikooli õpilased on pideva meditsiinilise kontrolli all. 

Õppeaeg 3 aastat, õpetamine toimub tasuta“. Väljavõtte lõpp. 

Sisuliselt võtab see lõik kokku spordikooli algaastad.  

 

4. HETKESEIS 

4.1. Juhtimine ja personal 

Alates 01.01.2015 on Saaremaa Spordikooli struktuur järgmine: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ametikohtade arv  31,4 

Töötajaid 34, neist treenereid 10 
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Ülevaade treenerite kvalifikatsioonist seisuga 01.09.2014: 

 

 

4.2. Spordikooli õppekavad 

Õppetöö toimub alljärgnevate, EHIS-s registreeritud õppekavade alusel: 

1. Judo 

2. Kergejõustik  

3. Korvpall 

4. Purjetamine 

5. Võrkpall 

 

4.3. Spordikooli õppe-kasvatustöö põhilised eesmärgid 

- noorte mitmekülgne kehaline arendamine ja tervise tugevdamine; 

- noortel tervislike eluviiside ja harjumuste kujundamine;  

- noote vabaaja sisustamine sportliku tegevusega 

- huvihariduse võimaluste mitmekesistamine Kuressaares ja maakonnas 

- noorte silmaringi laiendamine ja eneseteostuse võimaldamine läbi võistlusväljundi 

 

4.4. Tegevused eesmärkide elluviimisel 

- erineva tasemega õppegrupid: algettevalmistuse, põhiõppe ja meisterlikkuse grupid 

- õpilaste kehaline, tehniline, taktikaline, psühholoogiline jm. ettevalmistus läbi 

erinevate treeningmetoodikate 

- koostöö spordikooli erinevate spordialade treenerite vahel 

- koostöö maakonna jt. spordiklubide esindajatega 

- võimalikult hea tehnilise ja materiaalse baasi kindlustamine 

- treenerite kvalifikatsiooni järjepidev hoidmine ja tõstmine 

VI tase                         
Enn Laanemäe 

Ene Kask  
Andres Laide

30%

IV tase          
Mati Kolk            

Marko Kesküla         
Asko Esna

30%

V tase                  
Jaano Kempo       
Kristiina Klaos

20%

III tase            
Viktor Umb

10%

Kutse puudus 
Annely Oolup

10%
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- spordimeditsiinilise järelevalve kindlustamine vähemalt kord aasta jooksul 

- vigastuste ennetamine läbi järjepideva ja mõtestatud treeningtegevuse 

- õpilaste arengu mõõtmine ja hindamine 

- võistlussõitude võimaldamine 

- parimate õpilaste teadlik ettevalmistamine ja võimalusel suunamine Eesti omavanuste 

koondise kandidaatide hulka 

 

4.5. Õpilaste arvud spordikoolis 

4.5.1. Õpilaste üldarvud 2013/14 õppeaastal 

 

4.5.2. Keskmised õpilaste üldarvud tüdrukute ja poiste lõikes 

 

4.5.3. Õpilaste arvud kohalike omavalitsuste lõikes 

 

190 178

227 232 240 243 249 248 245
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VÕRKPALL KERGEJÕUSTIK PURJETAMINE JUDO KORVPALL
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Poisid Tüdrukud

53 47 69 69 72 72 74 73 71
21 25 25

137 131
158 163 168 171 175 175 174

42 47 46

Vallad Linn
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4.6. Spordikooli poolt korraldatavad üritused 

Saaremaa Spordikool korraldab koostöös klubidega, üldhariduskoolidega jt. osapooltega 

järgmisi traditsioonilisi üritusi: 

- Kuressaare Linnajooks (maakonna suurim tervisespordi üritus) 

- Liikudes tervemaks sari (liikumisharrastuse sari alates 2008.-st aastast. Ürituste arv ca 

35 üritust aastas) 

- Pühapäev spordiga (suunatud 11-aastastele ja noorematele lastele. Koos lastega saavad 

sportlikke võimeid proovida ka lapsevanemad. Aastas on 4 üritust.) 

- Sportmängude karikas Kuressaare Gümnaasium versus Saaremaa Ühisgümnaasium 

(korvpall, võrkpall ja jalgpall.  Eraldi mängud tüdrukutele ja poistele) 

- Lastelaagrid koolivaheaegadel (erineva sportliku tegevusega laagrid 7-10-a. lastele) 

- Spordikooli spordialade laagrid spordikooli õpilastele 

- Maakondlikud „10 olümpiastarti“ võistlused 

- Muud üritused koostöös spordiklubidega ja alaliitudega 

 

4.7. Hallatavad spordiobjektid 

- Kuressaare Spordikeskus 

- Kuressaare linnastaadion 

- Kesklinna staadion 

- Kunstmurukattega jalgpallistaadioni kompleks 

- Kuressaare tervisepark 

- Musumänniku tervisepark 

- Pargi tenniseväljak 

- Muud väiksemad linnale kuuluvaid spordi- ja vabaajaobjektid  (skatepark, Ida-Niidu 

mänguväljak, korvpalliplatsid jms.) 

 

4.8. Eelarvelised võimalused 

2015.a eelarve projekt: 

Kulud 559 181 

Personalikulud 314 992 

Majandamiskulud 243 569 

Maksud 620 

 

 

 

 

 

 

 

Tulud 559 181 

Linn 303 539 

Muud kasutajad 97 600 

Vallad 64 322 

Kohviku tulud 23 000 

Õppetasu 19 747 

Üldhariduskoolid 19 547 

Muud tulud 31 426 
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5. SAAREMAA  SPORDIKOOLI  VISIOON 

2020. aastaks on Saaremaa Spordikool rohkem kui 5 spordialaga maakonna suurim huvikool, 

kus töötavad kvalifitseeritud ja motiveeritud treenerid. Spordibaasid on renoveeritud ja 

kaasaegsed ning tagavad spordikooli noortele ja teistele spordihuvilistele harjutamiseks ja 

võistlemiseks parimad võimalikud tingimused. Kuresaare Linnastaadion on lõplikult 

renoveeritud (koos tribüünihoonega). 

Saaremaa Spordikooli poolt korraldatavad võistlused ja üritused on osavõturohked, 

Kuressaare Linnajooksu osalejate arv on ületanud 1500 piiri. 

 

6. SAAREMAA  SPORDIKOOLI  MISSIOON 

Saaremaa Spordikooli missioon on tagada noortele võimalused vabaaja sisustamiseks, tervise 

tugevdamiseks ja spordimeisterlikkuse tõstmiseks. Nii spordikooli noortele kui ka teistele 

maakonna spordihuvilistele pakutakse häid harjutamis- ja võistlemistingimusi kaasaegselt 

renoveeritud spordibaasides. 

 

7. EESMÄRGID JA TEGEVUSKAVA 2015 - 2020 

Saaremaa Spordikooli põhilisteks eesmärkideks on põhimäärusega spordikoolile püstitatud 

eesmärkide sisuline ja kvaliteetne täitmine parimal võimalikul kujul.  

Eesmärgid põhimäärusest: 

- laste ja noorte sportlike võimete arendamiseks treening- ja võistlusvõimaluste loomine 

toetavas koolikeskkonnas;  

- sportlike ja tervislike eluviiside ning käitumisharjumuste levitamine;  

- Kuressaare linna spordielu kureerimine;  

- Kuressaare linna spordiehitiste haldamine ja arendamine. 

 

7.1. Eesmärgid ja tegevuskava 2015-2020  

Eesmärgid Tegevuskava 

Noorte mitmekülgne kehaline arendamine ja 

mitmekesiste võimaluste pakkumine vabaaja 

sisustamine 

- spordialade arvu suurendamine 

- treenerite kvalifikatsiooni hoidmine ja 

tõstmine 

- inventari ja materiaaltehnilise baasi 

täiendamine 

- kaasaegsete treeningmeetodite 

rakendamine 

- spordibaaside kaasajastamine ja 

renoveerimine 

- koostöö klubidega jt. 

spordiorganisatsioonidega 

- osalemine võistlustel 

Tervislike eluviiside ja harjumuste 

kujundamine noortes 
- suhtlemine lastevanematega 

- koostöö erinevate 

spordiorganisatsioonidega 
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- teavitustöö treenerite poolt 

- regulaarsete treeningtundide toimumine 

Hea koostöö erinevate spordialade treenerite 

vahel 
- regulaarsed koosolekud ja 

õppenõukogud 

- treenerite majasisesed asendamised 

- asutusesisesed ühisüritused 

- teistega arvestamine ruumide 

kasutamise graafikute ja tunniplaanide 

koostamisel 

Noorte silmaringi laiendamine ja 

eneseteostuse võimaldamine läbi 

võistlusväljundi 

- osalemine Eesti tiitlivõistlustel 

- osalemine teistel ürituste, võistlustel, 

festivalidel jm. 

- eelarveliste võimaluste tagamine 

võistlustel osalemiseks 

Noorte spordivigastuste ja terviseriskide 

minimaliseerimine 
- regulaarse noorsportlaste 

tervisekontrolli läbiviimise 

korraldamine 

- vastavatel koolitustel osalemine 

treenerite poolt 

Hoida ja tõsta treenerite kvalifikatsiooni 

taset 
- vastavatel koolitustel osalemine 

- vastava lisatasusüsteemi loomine 

- võimalusel koolituste organiseerimine 

ja korraldamine 

Spordikooli õpilaste jõudmine eakaaslast 

Eesti koondiste kandidaatide hulka 
- võistlustel osalemine 

- talentide „leidmine“ ja suunamine 

- koostöö alaliitudega 

Sportlike ja tervislike eluviiside ning 

käitumisnormide levitamine linnas ja 

maakonnas 

- traditsiooniliste liikumisharrastuse 

ürituste jätkuv korraldamine 

- spordibaaside ja terviseparkide 

kvaliteetne korrashoid ja hooldus 

- talvel suusaradade rajamine ja hooldus 

terviseparkides 

- uisuväljade rajamine tulenevalt 

ilmastikutingimustest 

- koostöö erinevate 

spordiorganisatsioonide ja asutustega 

Kuressaares linnas toimuvate 

liikumisharrastuse ürituste kureerimine 
- Kuresaare Linnajooksu kvaliteedi ja 

osalejate arvu tõstmine 

- Sarja „Liikudes tervemaks“ 

mitmekesistamine erinevate 

spordialadega 

- Kõigi toimivate sarjade ja üritustega 

jätkamine ning nende sisulise kvaliteedi 

tõstmine 

Üle-Eestiliste spordiürituste toimumine 

Kuressaares 
- Koostöö erinevate 

spordiorganisatsioonidega 

- Spordibaaside korrashoid ja võimalik 

renoveerimine 

Saaremaa Spordikooli ja SA Kuressaare 

Spordibaasid liitumise tulemusena tekkiva 
- Töötajate kaasamine erinevatesse 

teemadesse 
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uue sisuga asutuse efektiivne ja 

probleemideta käivitumine 
- Kollektiivsed ettevõtmised, üritused ja 

koosolekud 

- Hea koostöö linnavalitsusega 

- Operatiivne reageerimine 

probleemidele 

Hallatavate spordiobjektide kvaliteetne 

korrashoid ja hooldus 
- Kvalifitseeritud ja optimaalse 

koosseisuga kaader 

- Hea koostöö linnavalitsuse kõigi 

osakondadega 

- Spordiobjektide järjepidev ja teadlik 

graafikujärgne hooldus 

- Remontide ja renoveerimiste 

korraldamine 

- Teenuslepingute sõlmimine 

Hallatavate spordiobjektide remondi- ja 

renoveerimistööd 
- Hea koostöö linnavalitsuse 

osakondadega 

- Eelarveliste vahendite leidmine 

koostöös linnavalitsusega 

Linnastaadionile tribüünihoone ehitus - Teema „üleval hoidmine“ 

linnavalitsuses 

- Koostöö linnavalitsusega 

 

7.2. Investeeringute kava 

Olulised investeeringud aastatel 2015-2020 (investeeringud ei ole seotud otseselt spordikooli 

eelarvega, vaid hallatavate spordiobjektidega) 

- Linnastaadioni tribüünihoone ehitus 

- Jalgpalli kunstmuruväljaku renoveerimine (uus kate, valgustus, aed jm.) 

- Spordikeskuse vana saali renoveerimine (ventilatsioon, valgustus, rõdud, põrand) 

- Spordikeskuse katuse renoveerimine 

- Spordikeskuse garderoobide ja pesemisruumide renoveerimine 

- Spordikeskuse võimalik juurdeehitus (inventari ruumid) 

- Musumänniku tervisepargi raie- ja hooldetööd 

- Spordikeskuse inventari kaasajastamine (helisüsteemid, tabloo, spordiinventar jm.) 

 

8. FINANTSEERIMINE 

Saaremaa Spordikooli finantseeritakse Kuressaare linna kinnitatud eelarvest.  

Spordikooli tegevusest laekub valla eelarvesse tuludena: 

1. Spordikooli õppetasu lastevanematelt; 

2. Spordikooli kohatasu teistelt omavalitsustelt; 

3. Omatulu pakutavatelt teenustelt 

4. Sihtotstarbelised toetused (projektipõhised laekumised, noorsportlaste toetused 

spordialaliitudelt jms.) 
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8. ARENGUKAVA  UUENDAMINE 

Saaremaa Spordikooli arengukava vaadatakse üle ja täiendatakse vastavalt vajadusele 

vähemalt kord 2 aasta tagant.  

Arengukavas tehakse muudatusi ka juhul, kui: 

· toimuvad olulised muudatused seadusandluses, mis mõjutavad spordikooli tegevust; 

· toimuvad muudatused spordikooli finantseerimise alustes; 

· arengukava kehtivusaeg hakkab lõppema. 

Arengukava muutmise ettepanekud esitatakse spordikooli direktorile. Kooli direktor arutab 

laekunud ettepanekud läbi koostöös spordikooli õppenõukogu ja hoolekoguga. Muudatused 

fikseeritakse arengukavas peale õppenõukogu ja hoolekogu heakskiitu ning kooskõlastamist 

Kuressaare Linnavalitsusega. 

Arengukava lõplikud muudatused kinnitatakse direktori käskkirjaga. 


