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Algus kell 18.00, lõpp 19.38 

 

Juhatas: direktor Janar Sõber 

Protokollis: Janar Sõber 

Võtsid osa hoolekogu liikmed: Peeter Idvani, Eduard Brok, Ülle Türner, Kainer 

Mölder (üle veebi), Mairo Kanter (üle veebi), Mart Ulm (üle veebi), Gregor Hendrik 

Mölder (üle veebi) 

Kutsutud: Jaanus Getreu 

 

Päevakord: 

 

1. Hoolekogu esimehe valimine 

2. 2021/2022 õa ülevaade – Jaanus Getreu, Eduard Brok, Janar Sõber. Arengukava 

(https://sport.laaneranna.ee/spordihoone/dokumendid/), eelarve, tehtud tööd. 

3. Spordikooli õppekoha maksumuse arutelu 

4. Jooksvad küsimused 

 

 

1. Hoolekogu esimehe valimine 

 

Janar Sõber tutvustas spordikooli poolseid ootuseid hoolekogu esimehele. Peamised 

tööülesanded on kirjeldatud spordikooli põhimääruses. Janar Sõber tegi ettepaneku 

valida esimeheks Peeter Idvani.  

 

Otsus: ühehäälselt valiti Lääneranna Spordikooli hoolekogu esimeheks Peeter 

Idvani. 

 

 

2. 2021/2022 õa ülevaade – Jaanus Getreu, Eduard Brok, Janar Sõber. 

Arengukava (https://sport.laaneranna.ee/spordihoone/dokumendid/), 

eelarve, tehtud tööd. 

 

Jaanus Getreu, Eduard Brok ja Janar Sõber andsid detailse ülevaate oma 2021/2022 

hooaja tegevustest, grupi suurustest, võistlustel käikudest.  

 

Janar Sõber tutvustas edasisi plaane. Igal sügisel on spordikoolil plaanis teha 

lapsevanemate üldkoosolek, et arutada lapsevanemate, laste ja treenerite ootuseid 

eesootavale aastale. 

Janar Sõber tutvustas 2022-2026 arengukava tööversiooni. Osutusime „Võrguplatsid  
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korda“ projektiga (https://volley.ee/harrastajad/vorguplatsid-korda/) väljavalituiks. 

Janar Sõber tutvustas 2022 eelarve täitmist, Lisa 1. 

 

 

3. Spordikooli õppekoha maksumuse arutelu 

 

Arutelu tulemusel jõuti seisukohani, et hoolekogu liikmed arutavad lapsevanematega 

spordikooli õppemaksu ettepanekud oma infokanalites läbi.  

15.05.2022 koondas hoolekogu esimees Peeter Idvani, hoolekogu liige Ülle Türner ja 

treener Jaanus Getreu nägemuse, mille Spordikooli direktor Janar Sõber edastas 

Lääneranna vallavalitusele: 

 

„Minu nimi on Peeter Idvani. Olen lapsevanem, spordientusiast ning spordikooli 

hoolekogu liige. 

 

Laste sportimisvõimalused on lastele ja noortele peredele väga olulised tegurid. Olen 

nõus, et lapsevanemal võiks olla roll ja panus tema lapse huvihariduses. Kuid lastel 

peaks kindlasti olema võrdne võimalus trennides osaleda, oma eeldusi välja arendada 

ja sõpruskonnaga lustida. Täna laual olnud laste trennimaks on ilmselgelt liiga karm 

ja seab pered ebavõrdsesse olukorda, eriti kuna paljud pered juba on sunnitud täna 

energiakulude hüvitamist vallas taotlema. Muusikakooli tasudega me ei võrdle laste 

sporti eeskätt seetõttu, et need on kaks täiesti erinevat huviala kooli ja teiseks 

individuaalõpe ja grupitreening teeb erineva huviala tunni kogumaksumuse. 

 

Olles ise harrastusportlane, siis olen ka kursis sellega, et täiskasvanute 

sportimisvõimalused on vallas reguleerimata, paljudes valla spordi- ja 

kultuurimajades tasuta. Tähendab, et täna isa-ema saavad vähemalt Virtsus, Kõmsil, 

Vatlas tasuta trennides käia (küll ilma treenerita, kuid siiski tasuta) samal ajal kui 

laste sport tasustatakse üpris jõuliselt. Väga paljud pered on juba märku andnud, et 

lapsel tuleb loobuda ühest huvialast. Toonitaksin, et siiani on lastevanemad väga 

aktiivselt abistanud võistluste korraldamisel, sportimisvarustuse ostmisel, eriti just 

tasuta transpordiga aitamisel jne. Tublid treenerid on leidnud palju sponsoreid 

erinevate kulude katteks. Minu arvamus on, et meil on väga võimekad treenerid 

spordikoolis ja ärme võta seda kui iseenesest mõistetavat nähtust. Hoiame ka neid, 

sest asendust siia maapiirkonda ei pruugi lihtne leida olla. 

 

Tooksin välja minu enda pere, kui eeldatavalt keskmise valla perekonna tulevase 

spordikooli arve. Meie peres elab 2 Lihula Gümnaasiumis õppivat last, kes käivad 

kahepeale kolmes trennis. Lihtne kalkulatsioon näitab, et muusikakooli malliks 

võtmisel ja igat trenni eraldi maksustamisel, kõigest 2 korda hooajal arve saamisel 

meie perele, 5 kuu peale 180€ arve. Tavalisele inimesele tähendabki see lihtsalt seda, 

et laste sport meie vallas maksab 180€! 

 

Olles kõige väiksemate jalgpallilaste grupiga tihedalt seotud ja antud küsimuses 

palunud tagasisidet, teeksin siinkohal ettepaneku paljude lastevanemate nimel teha 

ettepanek kehtestada kuumakseks 10€ kuus terve spordikooli peale. Käigu see laps 

siis millises trennis soovib, on lihtsalt üks spordikooli kuuarve (üks konkreetne 

spordikooli kuutasu). Lisaks sooviksid lapsevanemad vähemalt 4 korda aastas arvet  
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saada, eriti nende laste vanemad, kelle võsuke ka muusikakoolis käib. Vastu pakuvad 

lapsevanemad jätkuvat sooja toetust vallale, spordikoolile ja tulevastele üritustele! Ei 

nõua keegi tasaarveldust, kui laps puudub trennist või kui keegi osaleb vähem kui 

teine treeningutes. Loomulikult teeksime valla peredele suure ja tänuväärse teo, kui 

suudaksime pakkuda lastele tasuta sportimisvõimalust! Ka selline võimalus võiks 

jääda kaalumisele ja mõelda alternatiivsetele katteallikatele.“ 

 

Kahel koosolekul (16.05 ja 17.05.2022) peale treenerite ja lapsevanemate seisukoha 

edastamist Läänerana vallavalitsusele lepiti Lääneranna vallavanema ja volikogu 

esimehega kokku, et: 

 

1. Kõmsi kooli jalgpalli grupp tegutseb edasi huviringina. 

2. Lääneranna Spordikooli kohatasu saab olema alates 01.09.2022 10€ iga lapse 

kohta kuus, ükskõik kui mitmel treeningul laps osaleb. 

3. Arveid hakkab vald esitama lapsevanematele 4x korda aastas: oktoobris, 

detsembris, märtsis ja mais.   

 

4. Jooksvad küsimused 

 

 

 

 

Janar Sõber 

Direktor 

/allkirjastatud digitaalselt/ 


