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Käesoleva arengukava koostajaks on Lääne-Virumaa Spordiliit (edaspidi Spordiliit), mis on asutatud 
eesmärgiga edendada liikumisharrastust ja sportlikku kasvatust Lääne-Virumaa elanike kehalise ja 
vaimse jõu tõstmiseks ning arendada liikmesklubide ja koostööpartnerite ühistegevust. 

Spordiliit on katusorganisatsioon, kuhu 2021. aastal kuulub 52 maakonna spordiklubi. Spordiregistri 
andmed Lääne-Virumaa spordiklubide, spordikoolide, treenerikutsete ja spordiobjektide kohta on 
kättesaadavad siit: 

https://www.spordiregister.ee/et/piirkond/11/laanevirumaa 

 

 Lääne-Virumaa Spordiliidu liikmed: 

https://www.spordiregister.ee/et/organisatsioon/4059/laanevirumaa_spordiliit 

Spordiliit on organisatsioon, mis tegutseb eelkõige liikmete huvides maakonna spordiliikumise 
eestvedajana. Läbi Spordiliidu tegevuse paraneb liikmete koostöövõime, partnerlus avaliku sektoriga ja 
valdkonna seadusandlik regulatsioon ning kasvab spordiliikumises osalejate teadlikkus. 

Käesolev arengukava määratleb Spordiliidu arengu eesmärgid, mis on aluseks Spordiliidu 
tegevussuundade ja detailsete tegevusplaanide väljatöötamiseks. Arengukava on koostatud aastateks 
2021-2025. 

Arengukava koostamise eesmärgiks on kujundada ühine arusaam Spordiliidu ülesannetest ja 
arengusuundadest. Arengukava on koostatud Spordiliidu juhatuse algatusel ja liikmete osavõtul. 

Arengukava vaadatakse läbi üks kord aastas ja vajadusel tehakse muudatused. 

 

 Missioon 

Lääne-Virumaa Spordiliit tegutseb avalikkuse huvides, olles maakonna spordi eestvedaja ja arendaja. 

 

 Visioon 

Lääne-Virumaa Spordiliit tegutseb oma liikmete huvides maakonna spordiedenduse nimel. Spordiliit 
väärtustab meistrivõistlusi ja meistritiitlit kui tähtsaimat mittevaralist tunnustust sportlase tööle. 
Meistrivõistluste kõrge taseme saavutamiseks edendab Spordiliit liikumisharrastust ja koolisporti ning 
leiab enesearenduse võimalusi maakonna treeneritele ja kohtunikele. 

 

 Hetkeolukord spordi valdkonnas 

Sporditegevust on mõjutanud  üldine teadlikkus liikumise vajadusest ja mõjust tervisele. Sport on 
muutunud meelelahutuseks, kogu riigis on tõusnud oluliselt harrastajatele suunatud spordiüritustest 
osavõtt. Samuti on spordiliikumises osalejate teadlikkus sportimisest tõusnud võrreldes eelmise 
perioodiga. Info kättesaadavus harrastajate jaoks on väga hea. Võistlusspordi korralduse tase on kõrge, 
Eestis korraldatakse erinevate spordialade võistlusi kuni maailmatasemeni välja. Sportlaste hea 
esinemine rahvusvahelistel tiitlivõistlustel on väärtuslikuks eeskujuks harrastajate kandepinna 
laienemiseks. 

Lääne-Viru maakonnas toimub hulgaliselt suure osalejaskonnaga spordisündmusi: Eesti Ööjooks, aina 
suuremat populaarsust koguv Lääne-Virumaa jooksusari, Viru maraton, Tamsalu-Neeruti maraton, 
2021. aastal juba oma 25-ndat juubelit tähistav erakordselt populaarne Väikelaste Kergejõustikupäev 
jpm. 

https://www.spordiregister.ee/et/piirkond/11/laanevirumaa
https://www.spordiregister.ee/et/organisatsioon/4059/laanevirumaa_spordiliit


 

 Spordiliidu eesmärgid ja olulisemad tegevused 
 

Olulisemad tegevused Tähtaeg    Tulemus 

 Lääne-Virumaa meistrivõistluste ja 
teiste maakondlike võistluste 
kavandamine. 

Iga-aastane  Kalenderplaani koostamine 

 Lääne-Virumaa MV läbiviimine. Pidev  Võistlused on vastavalt tegevuskavale 
ellu viidud 

 Koolidevaheliste meistrivõistluste 
läbiviimine. 

Pidev  Kaasatud on vähemalt 80% koolidest, 
peetakse kinni juhendist. 

   

   

Olulisemad tegevused Tähtaeg Tulemus 

 Eestimaa suve- ja talimängudel 
osalemine 

Pidev  Maakondlikus arvestuses võimalikult 
kõrge koht, KOV-ide edukus. 

 Spordiliidu liikmetele ja kohalikule 
spordiaktiivile koolituste 
korraldamine 

1x aastas  Koolituste valik lähtub liikmete 
vajadustest. 

 Arutelu korraldamine kehalise 
kasvatuse ainesektsioonis 

2x aastas  Koolispordiga seotud probleemide 
lahendamine ja eesmärkide seadmine 

 Arutelude korraldamine spordiliidu 
liikmetele 

1x aastas  Päevakorraliste teemade käsitlemine 

 Töökeskkonna uuendamine Pidev  Kaasajastatud IT- ja fototehnika ning 
sidevahendid (koduleht, telefon) 

 Koostööpartnerite kaasamine Pidev  Koostöö ajavõtuteenust ja 
spordiinventari omavate 
organisatsioonidega 

 Liikmete ootuste kaardistamine Pidev  Spordiliit on kirjeldanud oma liikmete 
peamised ootused ja huvid 

 Spordiklubide nõustamine Pidev  Lääne-Virumaa spordiklubid saavad 
vajadusel nõu (projektid, taotlused jne) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 Lääne-Virumaa Spordiliidu SWOT-analüüs 

 
 

(S) TUGEVUSED (W) NÕRKUSED 

 Sporditegevuse traditsioonide jätkumine 
maakonnas 

 Piiratud rahalised võimalused maakonna 
treenerite ja teiste spordivaldkonna inimeste 
täiendkoolitamiseks 

 Spordiliit ühendab maakonna spordiklubisid  Vähene suhtlus liikmesklubidega 

 Maakonnas on olemas suure kogemusega 
spordiaktiiv 

 Liikmesklubide passiivsus otsustusprotsessides 

 Spordiliit on koostööaldis 
 Klubidesse tuleb juurde liiga vähe noort 

spordiaktiivi 

 Maakonnas viiakse läbi hulgaliselt 
meistrivõistlusi 

 Vähene suhtlus kehalise kasvatuse õpetajatega 
koolispordi võistluste osas 

 Toetame harrastusspordi liikumisüritusi 
 Piiratud rahalised vahendid ja projektipõhisus 

rahastamisel 

 Väärtustame maakonna meistritiitlit 
 Heade ideede sumbumine finantside 

puudumisel 

 Tunnustame parimaid sportlasi   

(O) VÕIMALUSED (T) OHUD 

 Aktiivsem (sotsiaal)meedia kasutamine 
 Liikumisharrastuse aktiivsuse vähenemine 

noorte hulgas 

 Vabatahtliku sporti toetava tegevuse süsteemi 
loomine maakonnas 

 Vähene uute noorte sporditöötajate 
pealetulek, põlvkondade väärtushinnangute 
suur erinevus 

 Maakonna olemasolevate spordiklubide ja 
Spordiliidu liikmete arengule kaasaaitamine 

 Sporditöötajate madal palgatase 

 Liikumisharrastuse hoogustamine kohalikes 
kogukondades 

 Rahaliste vahendite (toetuste) vähenemine 

 Rahastamisvõimalused erinevatest fondidest 
ja programmidest 

 Omavalitsuste piisava toetuse vähenemine 

 


