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juhatuse koosoleku 

protokoll nr. 3 

Paides,   20. 10.2020 

 

Algus kell 10.00 

Lõpp kell 12.00 

 

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Arto Saar, Lea Valang, Paul Poopuu,  Piret Reinfeld, Tanel 

Viljat ning tegevjuht Piret Maaring  

Kutsutud Jaak Tammik - Järva vald 

 

Puudus  Jaanus Nilp ja  Viljar Pennert ette teatamisega. 

 

Koosolekut juhatas  Arto Saar 

Protokollis Piret Maaring 

 

PÄEVAKORD  

1. Järvamaa Andekate noorsportlaste õppe-treeningtoetuse taotlused (laek. 15.10) 

2. Parimad sportlased 2020 autasustamisest, juhend , koht, kuupäev  

3. Sportlikum perekond konkursi väljakuulutamine 

4. Ettepanekud EMSL Jõud Aasta tegijate 2020 konkursile 

5. Koolisport 2021.a kalendreplaani koostamisest 

6. Infopäeva korraldamine Järvamaa spordiklubidele detsembri algus? 

7. 11. Järva SUVEMÄGUDE juhendi  koostamisest 

8. Järvamaa SL arengukava 2021 – 2025 koostamisest 

9. Muud küsimused, infod 

 Kultuuriminsiteerium 17. 11 kell 14.30 Türi Spordihoone 

 18.-19. November -  Jõud sügisseminar Haapsalu 

 12. Detsember – Jõud  spordiaasta lõpetamine Pärnu 

 4. jaanuar 2021 – Spordiaasta  Tähed (EOK)  ? 

 14. Eestimaa talimängud 5.-7. märtsil 2021. aastal Ida-Virumaal. 

   EOK info Parima/ edukam klubi, parim vald, spordirajatis, Eestimaa spordihing   

 

 

1. Järvamaa Andekate noorsportlaste õppe-treeningtoetuse taotlused (laek. 15.10.2020) 

Taotlustekoond lisatud protokollile lisa nr. 1  

Kokku on laekunud taotlusi kuuelt  spordiklubilt 14 andeka lapse toetuseks. 

Jagada on IVkv 480 eurot Kultuurkapitalilt  ja 250 €  kokku 730  eurot. 

Tänase päeva seisuga pole Järvamaa Matimehed aruannet esitanud, kahjuks jäävad toetusest seekord 

ilma. 

Paul Poopuu ei osalenud OK JOKA  toetuste otsustuse juures . 

Juhatus vaatas läbi taotlused ja otsustas jagada  730 eurot.   
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OTSUS nr.11  Toetada Järvamaa andekate noorsportlasi õppe – treening toetusega alljärgnevalt:   

1. KSK ALEM  110,00 

Markus Anvelt   

2. TÜRI VIBUKOOL   170,00 

Kristjan Ilves, Meeri Marita Paas ja Kristella Kärner 

3. AMBLA SPORDIKLUBI  200,00 

     Kaidy Kaasiku, Keidy Kaasiku 

4. Spordiklubi Vargamäe  100,00 

Romet Väli 

5. OK JOKA    150,00 

Artur Soo, Mehis Udam, Raiko Marrandi 

  Kokku:  730,00 

 

2. Parimad sportlased 2020 autasustamisest, juhend , koht, kuupäev  

2020.aasta sportlase valimise juhendi projekt lisatud protokollile, lisa nr. 2 

Preemiate kätteandmine toimub koostöös JOL-i ja Eesti Kultuurkapitaliga. 

Parim kuupäevades kohe jaanuari algul reedel, 8. jaanuaril 2021.a Taikse SM või  Särevere Mõisas 

Tekib arutelu.  

Läbirääkida korraldus ja toitlustus. Esinejad ja ka õhtujuht ning esitada taotlus JOL-i ja Kultuurkapitali 

Järvamaa Eksepertgrupile.  
 

OTSUS nr. 12 Kinnitada 2020.aasta sportlase valimise juhend. 

 

3. Sportlikum perekond konkurssi väljakuulutamine 

EOK tunnustab iga aasta sportlikumaid peresid  

Eestimaa sportlike perekondade tunnustamise eesmärk näidata perega koos sportimise tähtsust. 

„Regulaarne liikumisharrastus saab alguse kodust. Vanemate elurütm annab ka lastele eeskuju ning 

aitab juurutada elukestvaid liikumisharjumusi. Sageli ei puuduta aga kodune liikumisharrastus vaid 

pereliikmeid, vaid innustab laiemalt kogukonda. Eestimaa sportlike perekondade tunnustamisega 

tänamegi just selliseid perekondi, kes on oma sportimisarmastusega eeskujuks. 

Auhinnaks koos tunnustusega Eesti Olümpiakomiteelt  ja  2020 aasta peredele oli Meremuuseumi 

aastapileti koos ööbimisega Hilton Tallinn Park hotellis . 

Palve EOK-lt,  et pere piirduks ühe leibkonnaga (vanemad+lapsed), mitte mitme erineva 

generatsiooniga 

OTSUS  nr. 13 

Järvamaa Spordiliit kuulutab välja konkursi Järvamaa sportlikuma pere leidmiseks. 

 

Konkursile võivad esitada kõik kollektiivid, asutused, üksikisikud ühe sportliku pere, kes Teie arvates 

on silma paistnud ja olnud eeskujuks teistele oma sportliku mõtlemise ja tegude poolest. Pere 

koostegemiste üheks sagedaseks märksõnaks on sport. Nende tegevus, positiivne ellusuhtumine ja 

entusiasm on suureks eeskujuks meile kõigile. Liikuv ja sportlik pere on kokkuhoidev ja hooliv, seal 

sirguvad lapsed on tugevamad ja tervemad. Liikumist ja sporti väärtustav kodu on kindlasti ka üheks 

oluliseks eeltingimuseks ja vundamendiks, kus siis peres sirguvad lastel  on suurem võimalus  jõuda 

tippspordis suursaavutusteni.  

Ootame Teie kandidaadi perekonna liikmete nimesid ja vanused, kontakttelefoni,  

e -posti aadressi, ning lühikest põhjendus.  

 

Kandidaate konkursile oodatakse hiljemalt 10. detsember 2020. a.  

e-posti aadressile: piret.reinfeld@jarvasport.ee  
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4. Ettepanekud EMSL Jõud Aasta tegijate 2020 konkursile 

Eestimaa SL Jõud on välja kuulutanud Aasta tegijad 2020 .a  

Aasta tegija üleriigilises kategoorias  peab kandidaadi tegevus kaasa aitama Eestimaa Spordiliidu 

Jõud arengule ja organisatsiooni positiivse maine kujunemisele ja on mõjutanud vabariigi, piirkonna 

või maakonna elu spordi valdkonnas; nimetus antakse tunnustusena üksikisikule, kelle töö ja tegevus 

on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud EMSL Jõud arengut. 

Maakondlikes kategooriates:- Aasta noortetreener,  Aasta tegija kohaliku spordielu edendaja, Aasta 

piirkondlik spordisündmus. Esitamise tähtaeg 23. November 2020.a ja tunnustamine toimub Jõud 

aastalõpu peol laupäev, 12. detsembril Pärnus.  

 

Aasta noortetreener 

Ettepanekud: OTTO MÄNNA 

Õpilaste/juhendatavate tulemused 2020.aastal. 

 

Aasta tegija kohaliku spordielu edendaja kategoorias 

 Ettepanekud: 

Taiga Laur Imavere  

 

Aasta piirkondlik spordisündmus: 

Ettepanekud: Väätsa Taksistusjooks 

 

OTSUS nr. 14  

Esitada 2020 Aatategijateks. 

Järvamaa aasta noortetreener on  Otto Männa 

Aasta tegija kohaliku spordielu edendaja: Taiga Laur 

Aasta piirkondlik spordisündmus  Väätsa Takistusjooks 

 

Esitada kandidaadid Jõudi kantseleisse koos põhjendustega vastavalt nõutud tähtajale. 

 

5. Koolisport 2021. Kalenderplaan ja eelarve 

Lisatud protokollile lisa nr. 3 

Lisatud protokollile lisa nr. 4 

 

6. Infopäeva korraldamine Järvamaa spordiklubidele  

Millal korraldada? Oleme oma kodulehte www.jarvasport.ee uuendanud ja pannud siia palju 

dokumente ja google vorme, vaata https://jarvasport.ee/et/dokumendid, et klubid hakkaksid seda 

kasutama, et tahaks veel seda ka tutvustada. Lisaks ikka tutvustada ja rääkida , meie tegemistest ja 

nii nagu ikka Järvamaa SL info: Järvamaa 2021.a meistrivõistluste ja  harrastusspordivõistluste  

taotlemisest; Järvamaa 2020.a parimate sportlaste esitamisest, valimisest ja tunnustamiset ning 

ka suurtematest võistlustest 2021.a aastal, 14. Eestimaa talimängud 5.-7. märtsil 2021. a. Ida-

Virumaal  ja 11. Järva Suvemängudest. Lisaks kõik küsimused – ettepanekud.  

Hea võimalus lisada sinna ka Järvamaa Spordiliidu arengukava 2021 – 2025 tutvustus 

spordiklubidele.  

Kuupäev ja koht Nt Paide Kultuurikeskus või  Paide SPA Hotelli II korruse konverentsi ruumis 

kell ....  

Teha Järvamaaa Sporditegijate FB grupp teha, lisada sinna , kas soovitakse infopäeva ja millal. 

Panna küsitlus FB kas teha ja millal. Arto teeb grupi. 

 

7. 11. Järva SUVEMÄGUDE juhendi  koostamisest 

Juhendi projekt lisatud  lisa  nr. 5 

Jääb 12. Juuni 2021.a  Järva vald võistluskeskus  Aravete. 

http://www.jarvasport.ee/
https://jarvasport.ee/et/dokumendid
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Vanuseklassid? Kas nii jätkame- või teeme nii nagu Jõud 1 noorte kaasi 1 täiskavanud ja 2 

veteranid, või nii nagu teiestel spordialaladel 1 noorteklass 1 täiskavanud ja üks veteranid ehk 40 + 

Ühtlustada teistespordialadega või teha niimoodi nagu Eesti omavalitsute suvemängudel 

Tekib arutelu. 

Jätame nii nagu kõikidel teistel spordiaaladel.  

Lisada 3 x3 tänavakorvpall 

OTSUS nr. 15 Saata juhend kooskõlastamiseks Järva valla sporditöötajale ning seejärel kinnitada 

detsembri juhatuses. 

 

8. Järvamaa SL arengukava 2021 – 2025 koostamisest 

Olen uuendanud ja kaasajastanud JSL arengukava , lisatud  protokollile võiks seda täiendada ja 

uuesti tutvustada detsembri algul spordiklubidele ja siis veel täiendada ja detsembris aasta 

viimasel koosolekul kinnitada. Mida arvate. Paneme äkki google doc. Iga üks saab parandada, 

lisada omapoolse kommentaari, märkida omad parandused teise värviga, kirjavigasid paranda 

jne.. 

 

9. Muud küsimused, infod 

 Kultuuriministeeriumi esindajad tulevad meile külla , teisipäeval 17. novembril kell 13.30 ja 

kohtumine toimub uues Türi Spordihoones ja  kestab kolm tundi. 

Kohtumisele on oodatud  kohalike omavalitsuste juhid, spordivaldkonna eest vastutavad 

töötajad ning maakonna spordiliidu esindaja. Kohtumine toimub vabas vormis, arutatakse mis 

on Järvamaa  mured/rõõmud, kuidas muuta liikumisharrastust atraktiivsemaks inimeste jaoks, 

milline on KOVide, spordiklubide ja maakonna spordiliidu omavaheline koostöö jne. 

Spordi asekantsler teeb ettekande, kus räägib üldisest riigi arengust ja praegustest 

kitsaskohtadest spordi korraldamisel. 

Valdadest info – mis summadega panustab  Järva 3 omavalitsust spordile – ehk kui palju 

investeerigud palju otsetoetusi, palju võistlustele. Kas saaks selle info siis Kult.minile omapoolt 

edastada. 

 

 18.-19. November - Jõud sügisseminar Haapsalu, kutse saadetud http://joud.ee/est/g173s5151 

 4. jaanuar 2021 – Spordiaasta  Tähed (EOK)  ? 

 14. Eestimaa talimängud 5.-7. märtsil 2021. aastal Ida-Virumaal  vaata joud.ee  

 EOK info Parima/ edukamas klubi, parim vald, spordirajatis, Eestimaa spordihing 2020 

esitamisest. EOK-le esitada tähtajaks : 

i)  Parim spordirajatis – Türi spordihoone 

ii) Parim klubi 

iii) Järvamaa spordihing Kalle Puss 
 

Info võetud teadmiseks. 

 

Sellega oli koosolek lõppenud  

 

 

koosoleku juhataja        

Arto Saar         

 

 

protokollija   

Piret Maaring 

http://joud.ee/est/g173s5151

