Kohtla-Järve Linnavolikogu alatise noorsoo- ja spordikomisjoni aruanne 2017-2019. a

Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni kuulub 8 liiget: esimees Anton
Dijev, aseesimees Sergei Lopin ja liikmed Zaur Abbassov, Kristiine Agu, Ilja Telnov, Ilona
Maharramova, Valdor Ernits, Boriss Klubov. Neist 5 kuuluvad Kohtla-Järve Linnavolikokku
ja 3 on linnakodanikud. Kõik liikmed osalevad komisjoni töös isiklikult kohal viibides, harva
kasutatakse elektroonilisi võimalusi. Komisjon töötas komisjoni poolt kinnitatud tööplaanide
alusel. Kõik linnavolikokku kuuluvad komisjoni liikmed olid komisjoni töös aktiivselt
kaasategutsenud ajavahemikul 2017. november – 2019 september. Kokku viidi läbi 20
koosolekut ja 2 väliskoosolekud, mis toimusid Kohtla-Järve Spordikeskuses ja Kohtla-Järve
Noortekeskuses. Kõik protokollid on kättesaadavad avalikus dokumendiregistris võrgulehel
www.kjlv.ee.

Millised eesmärgid ja teemad olid püstitatud 2017-2019. aastaks?
Toimus: Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse eelnõu „Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse
andmise kord“ läbivaatamine ja arutelu. Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse eelnõu
„Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord“ reguleerib riigieelarvest Kohtla-Järve
linna eelarvesse eraldatava huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kasutamistingimusi ning
noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetamist. Toetust antakse huvihariduse- ja tegevuse
kättesaadavuse eesmärgil, uuenduslike huvialade- ja tegevuste arvu suurendamiseks, linna
noortele mitmekesisemate osalusvõimaluste pakkumiseks noorsootöö-, kultuuri-, spordi-,
kunsti-, looduse- ja täppisteaduste valdkondades.

Lisaks arutati Kohtla-Järve linna

huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks 2017-2018 analüüs.

Iga aasta alguses arutatakse komisjoni koosolekul noortespordile eraldatud rahaliste vahendite
jaotust. Aastal 2018 eraldati noortespordi toetuseks 360 000 eurot ning toetust said 27
mittetulundusühingut. Seega toetuse arvestuslik määr ühe toetatava ja linna sporditoetuste
keskkonnas kinnitatud harrastaja kohta moodustas 243 eurot. Linna spordiürituste eelarve
moodustas 2018. aastal 35 955 eurot. Spordiklubide võistlustel osalemiseks toetuste eelarve
moodustas 2018. aastal 31 449 eurot.

Komisjoni liikmed tutvusid rahaliste vahendite

jaotusega linna spordiürituste eelarves ning toetuste jaotusega osalemiseks vabariiklikel ja
rahvusvahelistel võistlustel. Aastal 2018 toetas Kohtla-Järve linn 1717 noort sportlast.

Aastal 2019

eraldati noortespordi toetuseks 400 000

eurot (võrreldes eelmise aastaga

suurenes summa 40 000 euro võrra) ning toetust said 25 mittetulundusühingut. Seega toetuse
arvestuslik määr ühe toetatava ja linna sporditoetuste keskkonnas kinnitatud harrastaja kohta
moodustab 277 eurot. Linna spordiürituste eelarve moodustas 2019. aastal 50 000 eurot.
Spordiürituste eelarvesse on lisatud ujumisalgõpetuse 2019 toetuse jääk summas 16 354 eurot,
mida kasutatakse programmis osalevate laste transpordikulude ja treenerite/instruktorite
tööjõukulude katteks. Spordiklubide võistlustel osalemiseks toetuste eelarve moodustas 2019.
aastal 50 000 eurot.

Komisjoni liikmed tutvusid rahaliste vahendite jaotusega linna

spordiürituste eelarves ning toetuste jaotusega osalemiseks vabariiklikel ja rahvusvahelistel
võistlustel. Aastal 2019 toetas Kohtla-Järve linn 1680 noort sportlast.

Kohtla-Järve linnas töötab väga hästi veebipõhine sporditoetuste süsteem. Süsteemi tarkvara
muutis pearaha jagamise õiglasemaks ja läbipaistvamaks nii omavalitsusele, lastevanematele
kui ka spordiklubidele.

Komisjoni koosolekute päevakorras vaadati läbi liikumisõpetuse uus ainekava. Uue ujumise
algõpetuse programmi käivitamine Kohtla-Järve linnas. Alates 1. septembrist 2018. a töötab
uus liikumisõpetuse ainekava ja sellega seoses pööratakse suuremat tähelepanu uuendatud
õpiväljunditele, sh. ujumise uutele õpiväljunditele. Uue õppekava kohaselt peavad lapsed
saama kolmanda klassi lõpuks eakohased veeohutusalased teadmised ja ujumisoskuse, kus
ujumisoskuseks loetakse: hüpe sügavasse vette; 100 m ujumine kõhuli asendis; sukeldumine
ja põhjast eseme käega välja toomine; püsimine paigal puhates ja asendeid vahetades 3
minutit;100 m ujumine selili asendis ja väljumine veest. Kohaliku omavalitsuse ülesandeks on
korraldada laste transport ujulatesse, ujulatesse sissepääs ja iga 12 lapse kohta ühe
ujumisõpetaja. Riigi panus ujumise algõpetusele on 1,2 miljonit eurot. Eesti Ujumisliit
koostöös Päästeametiga korraldas täiendkoolitusi. Kohtla-Järve Maleva Põhikoolis toimus
koolitus 2018. a augustikuu lõpus.

Ühel komisjoni koosolekul toimus komisjoni liikmetele tutvumine veebipõhise sporditoetuste
taotlemise keskkonnaga ja

võimalused tegelemiseks spordiga Kohtla-Järve linnas

(https://www.spordiregister.ee/kohtla-jarve/).

Komisjoni koosolekul arutati kehtivaid rendihindu linna hallatavates asutustes. Võrreldes
Kohtla-Järve
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teiste

omavalitsustega, võib julgelt kinnitada, et nii madalat rendihinda ei ole üheski teises
omavalitsuses. Rendihind 0,50 eurot. Komisjoni arvates, rendihinnad peavad olema
võrdsustatud. Kohtla-Järve Linnavolikogu alatise noorsoo-ja spordikomisjon tegi mitu korda
ettepaneku Kohtla-Järve Linnavalitsusele tõsta hallatavates asutustes rendihinda kuni 1 euroni
tunnitasu eest. Lõppetuseks Kohtla-Järve Linnavalitsus otsustas, alates septembrist 2019.
aasta tõsta rendihinda kuni 1 euroni.

Ühel komisjoni koosolekul arutati uue Tervise-ja spordikeskuse WIRU ehituse käiku.
Ehitustööd detailplaneeringuga ette nähtud kohas Järveküla tee 40 ja 40c kruntide ja
ümbritseva maa-ala vahel Kohtla-Järve linna Järve linnaosas. Ehitatav spordikeskus on multi
funktsionaalne, kuhu tulevad mitmed võimlemis-ja aeroobika saalid, kaasaegne ujula, saunad,
laste bassein, jõusaal, laste mängutuba, kauplus, avar kohvik, multifunktsionaalkattega
tenniseväljakud ning inventari-ja tehnilised ruumid. Mitmed spordiklubid saavad tulevases
hoones oma klubiruumid. Kavandatava jõusaali pindala on ligi 1200 m². Ehitatakse 10-ne
suure rajaga ujulat mõõtudega 25m x 25m. Ujulasse paigaldatakse 450 istekohaga tribuun,
mis võimaldab korraldada suure osavõtjate arvuga vabariiklike ja rahvusvahelisi võistlusi.
Ujula kõrval asuvasse ruumi ehitatakse eraldi sissepääsuga laste bassein 10 x 12 m. Jõusaalile
otsitakse haldaja-operaatorit,

loodetavasti

hakkab jõusaal

töötama graafikus 24/7.

Spordikeskust ehitab ehitusfirma Nordecon AS. Leping on sõlmitud kaheks aastaks ning
2021. aasta märtsikuus peab objekt olema üle antud. Ehitustööde maksumus on 14 miljonit
eurot.

Koosolekutel tutvusid komisjoni liikmed noorsootöö valdkonnaga. Ühel kohtumisel
tutvusid komisjoni liikmed noorte projektidega Kohtla-Järve linnas. ESF kaasrahastatud
programme

„Tõrjutusriskis

noorte

kaasamine

ja

noorte

tööhõivevalmiduse

parandamine“. Ida-Virumaa Keskregiooni koostöögruppi kuuluvad Kohtla-Järve linn,
Jõhvi ja Toila vald.

Koostöögrupp osaleb kohalike omavalitsuste koostöögruppide

tegevuses, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada
noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil. Nimetatud tegevussuuna raames
läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri
korraldatud

arenguprogrammi,

mida

rahastati

Euroopa

Sotsiaalfondi

tegevusest

„Noorsootöötajate koolituste arendamine". Programm aitas analüüsida piirkonnas
olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Prograami elluviimisega
tegeleb Kohtla-Järve linnas Kohtla-Järve Noortekeskus.

Arutati laste-ja noorte ajaveetmise võimalusi suvehooajal Kohtla-Järve linnas

ning

koolilaagrite tegevust. Suviti töötavad linnas koolilaagrid neljas Kohtla-Järve koolis:
Ahtme-, Tammiku-, Maleva- ja Kesklinna põhikoolides. Koolilaagrid on mõeldud erineva
vanuse õpilasgruppidele ning iga kool määrab ise õpilaste vanusegrupid. Koolilaagrite
väljasõitudeks on ettenähtud linna eelarvest 1000 eurot, mis on mõeldud sõitudeks ja
transpordikulude katteks. Koolilaagrite tegevusele aitavad kaasa

linna kultuuri-ja

spordiasutused ning Kohtla-Järve Noortekeskus. Vähekindlustatud peredest lastel on
olemas võimalus osta soodushinnaga laagrituusikut. Lisaks töötavad projektlaagrid 4.-5. ja
7.-8. klaassi õpilastele. Esmakordselt hakkas töötama Kohtla-Järve Õpilasmalev 2019.
Õpilasmalev on koolinoortele suunatud suvelaagri vorm, mille eripäraks on töökasvatuse ja
aktiivse vabaaja veetmise ühendamine. Õpilasmaleva tegevust hakkab koordineerima
noortekeskus.
programmis

Kohtla-Järve
on ettenähtud

Õpilasmalev

töötas

kahes

vahetuses.

Õpilasmaleva

tutvumis-ja tänavamängud, karjäärinõustamise testid,

kohtumised Töötukassa esindajatega, erinevad õpi- ja meistritoad.
Komisjoni koosolekute päevakorras vaadati läbi mänguväljakute korraldatud audit. KohtlaJärve linnas plaanitakse ehitada uued kaasaegsed mänguväljakud vanade mänguväljakute
asemel. Veel arutati uute teenistuskohtade loomisest Kohtla-Järve Linnavalitsuse koosseisu.
Seoses

majandusteenistuse

korrakaitseametniku

ja

linnakantselei

sekretär-asjaajaja

töökoormuse suurenemisega tegi linnavalitsus ettepaneku luua alates 1. juunist 2018. a
linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisu vanemmenetleja ametikoht ja jurist-asjaajaja
töökoht.

Komisjoni koosolekute päevakorras vaadati läbi ka teisi linna arendamiseks olulisi küsimusi.
Näiteks:
• Kohtla-Järve linna 2017. a konsolideeritud majandusaasta aruanne läbivaatamine;
• Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 läbivaatamine;
• Kohtla-Järve linna 2019. aasta eelarve-projekti kooskõlastamine;
• Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2023;
• Ahtme Kunstide Kooli kolimine ja paiknemine.

Komisjoni koosoleku ajal olid tehtud ka ettepanekud Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. mai
2013. a määruse nr 176 „Kohtla-Järve linna aasta parimate sportlaste ja sportmängude
võistkonna valimise ja toetamise kord“ muutmiseks. Näiteks: hääletamisvõimalus parimate

valimisel on olemas nii linnavolikogu kui ka linnavalitsuse spordikomisjonide liikmetel, enne
hääletamisvõimalus olid ainult linnavalitsuse spordikomisjonis.

Iga Aasta lõpuks, koostöös Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni ja linna
spordikomisjoniga valiti Kohtla-Järve linna 2017,2018 ja 2019. aasta parimaid sportlasi.
Sportlaseid valiti järgmisest kategooriast: parim meessportlane; parim naissportlane; parim
noor meessportlane; parim noor naissportlane; parim veteransportlane; parim sportmängude
võistkond ja parim noorte sportmängude võistkond. Arvan, et oleme komisjoniga sel aastal
teinud linna spordikomisjoniga väga tihedat koostööd ning soovin, et see koostöö jätkuks ka
tulevikus, sest sellel aastal ja tuleviku aastal on palju erinevaid ühiseid küsimusi spordi
puudutavatel teemadel, mille üle ühiselt arutleti.

2017-2019. aastate jooksul kutsuti komisjoni Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungitele erinevate
valdkondade spetsialiste, kes vastasid komisjoni liikmete küsimustele. Toimus aktiivne
arutelu. Kõik koosolekud olid avatud ning mitmetes istungites võtsid osa ka meediaesindajad.
Kõik linnavolikogu komisjoni liikmed olid aktiivsed. Suur tänu Kohtla-Järve Linnavolikogu
noorsoo- ja spordikomisjoni liikmete ning Kohtla-Järve Linnavalitsuse ametnikele
tulemusliku koostöö eest.

Komisjon arutas ettepanekut koostöölepingu sõlmimiseks. Spordiportaal SEKUNDOMER
hakkab avaldama infot Kohtla-Järve linnas toimuvatest spordiüritustest. Infot avaldatakse
spordiportaali SEKUNDOMER veebilehel www.sekundomer.ee , ajakirjanduses INFOPRESS
ja PANORAMA ning

meediakanalite kaudu. Spordiportaal SEKUNDOMER avaldab

igakuiselt linna spordiürituste kalenderplaani ning kokkuleppe saavutamisel laieneksid
võimalused linnas toimuvate spordiürituste reklaamimiseks. Otsustati suunata Kohtla-Järve
Linnavalitsusele läbivaatamiseks koostöö ettepanek spordiportaaliga SEKUNDOMER. Hetkel
leping on sõlmitud.
Põhjalikumalt saab Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni tööplaaniga
2019. aastaks tutvuda linna võrgulehel www.kohtla-jarve.ee

Anton Dijev
Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni esimees
26.september 2019.aasta
//allkirjastatud digitaalselt//

