Kohtla-Järve Linnavolikogu alatise noorsoo- ja spordikomisjoni aruanne 2019-2020. 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 ja Boriss Klubov. Neist 5 kuuluvad Kohtla-Järve
Linnavolikokku ja 3 on linnakodanikud. Kõik liikmed osalevad komisjoni töös isiklikult
kohal viibides või kasutades elektroonilisi vahendeid (e-post, Skype ja Zoom). Komisjon
töötas komisjoni poolt kinnitatud tööplaani alusel. Kõik linnavolikokku kuuluvad komisjoni
liikmed osalesid aktiivselt spordikomisjoni töös ajavahemikul oktoober 2019 – september
2020. On läbi viidud 13 koosolekut, neist 2 toimusid Kohtla-Järve Spordikeskuses ja Torujõe
Noortekodus. Kõik protokollid on kättesaadavad avalikus dokumendiregistris võrgulehel
www.kjlv.ee.
Millised eesmärgid ja teemad olid püstitatud 2019-2020. aastaks?
Komisjoni koosolekutel arutati noorsoo- ja spordielu puudatavaid küsimusi. Samuti külastati
linnas töötavaid asutusi. Näiteks, komisjoni liikmed külastasid Torujõe Noortekodu. Antud
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individuaalseid ja grupipõhiseid terapeutilisi sekkumisi sõltuvus-ja käitumisprobleemidega
noortele vanuses 13.-18. aastat ja nende lähedastele. Ravikeskuse programmiga liitumine on
vabatahtlik, see tähendab, et noor peab leidma sisemise motivatsiooni endaga töötamiseks.
Teenuse sihtgrupiks on noored, kelle puhul on kas koolis või kohalikus omavalitsuses
fikseeritud sõltuvusainete tarvitamine (tubakas, alkohol, narkootikumid jm), mis on tekitanud
käitumuslikke ja tervislikke probleeme.
Iga aasta alguses arutatakse komisjoni koosolekul noortespordile eraldatud rahaliste vahendite
jaotust. Aastal 2020 eraldati noortespordi toetuseks 500 000 eurot (võrreldes eelmise aastaga
suurenes summa 100 000 euro võrra.) ning toetust said 24 mittetulundusühingut. Seega,
toetuse arvestuslik määr ühe toetatava ja linna sporditoetuste keskkonnas kinnitatud harrastaja
kohta moodustab 408 eurot (näiteks 2019 aastal oli see summa 277 eurot).

Linna

spordiürituste eelarve moodustab 2020. aastal 55 000 eurot (võrreldes eelmise aastaga
suurenes summa 5000 euro võrra). Spordiürituste eelarvesse on lisatud ujumise algõpetuse
transpordikulude summa 7000 eurot, mida kasutatakse programmis osalevate laste
transpordikulude katteks.

Spordiklubide võistlustel osalemiseks toetuste eelarve moodustab 2020. aastal 60 000 eurot
(võrreldes eelmise aastaga suurenes summa 10 000 euro võrra). Komisjoni liikmed tutvusid
rahaliste vahendite jaotusega linna spordiürituste eelarves ning toetuste jaotusega osalemiseks
vabariiklikel ja rahvusvahelistel võistlustel. Aastal 2020 toetas Kohtla-Järve linn 1445 noorsportlast.
Kohtla-Järve linnas töötab väga hästi veebipõhine sporditoetuste süsteem. Süsteemi tarkvara
muutis pearaha jagamise õiglasemaks ja läbipaistvamaks nii omavalitsusele, lastevanematele
kui ka spordiklubidele.
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olemasolevad spordibaasid linnas, nende kasutamine, vajadus, tegevuste planeerimine, kehtiv
hinnakiri, kontroll ja perspektiivid.
Sportimise võimalusi pakub Kohtla-Järve linn oma spordibaaside kaudu. Põhiliseks
spordibaasiks oli Kohtla-Järve Spordikeskus ja linna üldhariduskoolide spordibaasid.
Spordikeskus loob linnaelanikele tingimused tervise-, harrastus- ja võistlusspordiga
tegelemiseks; korraldab või võimaldab korraldada spordi-ja kultuuriüritusi, võimaldab linna
õppeasutustel ning koolieelsetel lasteasutustel kasutada Spordikeskuse ruume kehalise
kasvatuse tundide läbiviimiseks; korraldab kehalise kasvatuse ainekavas oleva kohustusliku
ujumise algõppe programmi, annab kasutusse hooneid-ja rajatisi ning neid teenindavaid
spordivahendeid. Ujulat ja kergejõustikuhalli on võimalik kasutada veebiteenuse SportID
kaudu.
Alates 3. septembrist 2020 kehtib spordikeskuses Kohtla-Järve Spordikeskuse spordirajatiste,
tasuliste teenuste ja vara kasutamise uus hinnakiri. Hinnakiri oli täiendatud seoses uue
jalgpalliväljaku avamisega, mis kuulub alates sellest suvest Kohtla-Järve Spordikeskuse
struktuuri. 2019. aastal on tõusnud piletite ja abonementkaartide hinnad, spordikeskuse
erinevate saalide tunnihind linna eelarvest mitte finantseeritavatele spordiklubidele ja
organisatsioonidele. Linna eelarvest finantseeritavatele ja noortespordi toetust saavatele
spordiklubidele on tõusnud hind 0,50 eurot 1 euroni. Kohtla-Järve linna haridusasutuste
tasuliste teenuste ja vara kasutamise hinnakiri kehtib alates 16. septembrist 2020. Tahaksin
pöörata tähelepanu sellele, et kõik Kohtla-Järve linna koolid, sh Kohtla-Järve Gümnaasium ja
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Ühel komisjoni koosolekul arutati. Kohtla-Järve Linnavalitsuse 15. septembri 2015. a
määruse nr 11 “Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele noortespordi toetuse
arvutamise juhend” muutmist.
Toetuse suuruse määramisel spordiklubile on aluseks Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt igaks
kalendriaastaks kehtestatud toetuse arvestuslik määr (edaspidi harrastaja baassumma),
toetatavate harrastajate arv igas vanusegrupis, toetatavate spordialade loetelu ning spordiklubi
kvaliteedi koefitsient.
Vabariigi Valitsuse poolt 14. märtsil 2020. a väljakuulutatud eriolukord

tegi oma

korrektiivid. Kuna Eesti tiitlivõistlused paljudel spordialadel ei toimunud või jäid pooleli on
tõenäoline, et osa alaliite või föderatsioone ei saa esitada linnavalitsusele edetabelit järgmise
kalendriaasta alguses. Seoses sellega oli mõistlikum muuta dokument ning üle vaadata kõik
näitajad, mis moodustavad spordiklubi või spordikooli koefitsiendi.
Kohtla-Järve Linnavalitsuse 15. septembri 2015. a määrus nr 11 “Eraõiguslikele
spordiklubidele ja spordikoolidele noortespordi toetuse arvutamise juhend” on avaldatud Riigi
Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/425082020002?leiaKehtiv. Määruse muudatused
hakkavad kehtima alates 1. jaanuarist 2021. a.
Komisjoni koosolekute päevakorras vaadati läbi ka teisi linna arendamiseks olulisi küsimusi.
Komisjoni koosolekute päevakorras on olnud arutusel näiteks:
 Kohtla-Järve linna 2020. aasta eelarve;
 Kohtla-Järve Linnavolikogu otsuse „Nõudest loobumine“ eelnõu;
 Kohtla-Järve Linnavolikogu otsuse „Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Kalevi tn 39
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine“ eelnõu;
 Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. detsembri 2017. a määruse nr 4 „Kohtla-Järve
Linnavolikogu esimehe ning Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmete tasu määramine“
muutmine ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. jaanuari 2014. a määruse nr 13
„Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstav tasu ja selle maksmise kord“ muutmine;
 Kriisiolukord linnas;
 Kohtla- Järve linna tänavate teekatete remonttööde prioriteedid;
 Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2021-2024;
 Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030 + tegevuskava aastateks 2020-2024.

Iga kalendriaasta lõpus valib Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjon
koostöös linna spordikomisjoniga Kohtla-Järve linna aasta parimaid sportlasi. 2019. aastal
valiti sportlaseid järgmistes kategooriates: parim meessportlane, parim naissportlane, parim
noor meessportlane, parim noor naissportlane, parim veteransportlane, parim sportmängude
võistkond ja parim noorte sportmängude võistkond. Kohtla-Järve Linnavolikogu komisjon on
teinud sel aastal linna spordikomisjoniga tihedat koostööd. Loodame, et see koostöö jätkub
ka edaspidi.
2019-2020. aastate jooksul olid kutsutud komisjoni koosolekutele Kohtla-Järve Linnavalitsuse
erinevate valdkondade spetsialistid, kes vastasid komisjoni liikmete küsimustele. Toimus
aktiivne arutelu. Kõik koosolekud olid avalikud ning mitmest koosolekust võtsid osa ka
meediaesindajad.
Kõik linnavolikogu komisjoni liikmed olid aktiivsed. Suur tänu Kohtla-Järve Linnavolikogu
noorsoo- ja spordikomisjoni liikmetele ning Kohtla-Järve Linnavalitsuse ametnikele
tulemusliku koostöö eest.

Anton Dijev
Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni esimees
24. september 2020. aasta

