
PÕLVA SPORDIKOOLI 

 

2022/2023 õa. HOOLEKOGU KOOSOLEKU 

 PROTOKOLL nr 1-5/1/2022 

 
Mammaste 02.12.2022 

Koosolek algas kell 8.00, lõpp kell 10.00 

Koosolekut juhatas: Marko Avikson 

Protokollis: Kaire Zopp 

Koosolekust võttis osa: Marko Avikson, Joonas Vassiljev, Indrek Žvirblis, Ingrid Mandel, Kaire Zopp, 

spordikooli direktor Markus Käo 

Puudusid:- 

 

OTSUSTATI: poolthäälte enamusega (poolt 5, vastu 0, erapooletuid 1) kinnitada järgmine päevakord: 

1 Päevakord 

1. Hoolekogu valitud koosseisu uueks perioodiks esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine. 

2. Spordikooli direktori M. Käo ülevaade tegevustest, finantsolukorrast ja plaanidest. 

3. Spordikooli logo, bränd, koduleht - uuendamise mõtted ja vajadused. 

4. Spordikooli kaasatus ja osalemine Põlva valla spordiüritustel. Ideid näiteks 2023 a. 

südamenädalaks või muuks avalikuks ürituseks. Mida võiks teha koostöös Põlva valla ja haiglaga? 

5. Mammaste Tervisespordikeskuse tulevik? Kas on lisaks suusatamisele veel potentsiaali? 

6. Kohapeal algatatud küsimused ja info. 

 

Päevakorrapunkt 1 

Hoolekogu valitud koosseisu uueks perioodiks esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine. 

Hoolekogu esimehe kandidaadiks esitati Marko Avikson, aseesimeheks Joonas Vassiljev ja 

protokollijaks Kaire Zopp. 

 

OTSUSTATI: Kinnitada poolthäälte enamusega (poolt 5, vastu 0, erapooletuid 1) Põlva Spordikooli 

esimeheks Marko Avikson, aseesimeheks Joonas Vassiljev ja protokollijaks Kaire Zopp. 

 

Päevakorrapunkt 2 

Spordikooli direktori Markus Käo ülevaade tegevustest, finantsolukorrast ja plaanidest. 

Spordikooli direktor Markus Käo andis ülevaate planeeritavast 2023 aasta eelarvest. Majanduskulude 

eelarvet pole vähendatud. Eelarve osas on tehtud mõningaid muudatusi. Näiteks võistluskulude 

eelarve on väga suur, mis võib kaasa tuua lastevanemate kaasosaluse võistluskulude katteks. Tõusnud 

on osavõtutasud ja transpordikulu, lisaks mitmepäevased võistlused nõuavad  ööbimist ja toitlustust. 

Uuel aastal on lisaks põhikuludele eraldatud inventari soetamiseks 7500 eurot;  jõusaali 

rekonstrueerimistöödeks katuseraha 10 000 eurot  ja valla eelarvesse on planeeritud Mesikäpa Halli 

katuse vahetus. 

 

Päevakorrapunkt 3 

Spordikooli logo, bränd, koduleht - uuendamise mõtted ja vajadused. 

Arutleti kodulehe uuendamise vajaduse üle. Koduleht võiks olla informatiivsem, täiendatud piltide, 

videode, sündmuste ja võistlustulemustega. 

 

Ettepanek 

Ideede ja ettepanekud spordikooli kodulehe osas saata kirjalikult Markus Käole aadressil 

markus.kao@polva.ee 

 

 

Päevakorrapunkt 4 

mailto:markus.kao@polva.ee


Spordikooli kaasatus ja osalemine Põlva valla spordiüritustel. Ideid näiteks 2023 a. südamenädalaks 

või muuks avalikuks ürituseks. Mida võiks teha koostöös Põlva valla ja haiglaga? 

Direktor tutvustas SA Põlva sport ja Põlva Spordikooli poolt ellu viidud pereüritust, mis võiks 

taaselustada. Selleks oleks tarvis koostööpartnereid ja meekonnas rohkem korraldusliikmeid. Indrek 

pakkus välja, et Põlva Haigla personalist oleks aktiivseid, kes võik üritustel kaasa lüüa. Kaire soovitas 

Eesti Punase Risti seltsiga ühendust võtta ja kaasata vabatahtlikke ürituste organiseerimisel. Marko 

tegi ettepaneku, et lisarahastuse saamiseks peaks uurima erinevaid projekti kirjutamise võimalusi. 

 

Ettepanek 

Mõelda ja oma ideed saata spordikooli direktorile, et saaks uue aasta planeeritavad üritused ellu viia. 

 

Päevakorrapunkt 5 

Mammaste Tervisespordikeskuse tulevik? Kas on lisaks suusatamisele veel potentsiaali? 

Arutleti Mammaste Tervisespordikeskuse perspektiividest ja võimalusest. Hetkel puudub kompleksis 

inimene, kes tegeleks maja turundamise ja olemasolevate võimaluste kasutamisega. Mammaste 

Tervisespordikeskuse ümbruses olevad suusarajad leiavad talvel palju kasutust, samas on täiesti 

toimiv kompleks, kus on võimalus ööbimiseks, seminaride pidamiseks ning ümbruskonna imeline 

loodus võimaldab palju huvitavat planeerida turistide meelitamiseks igal aastaajal. Lisaks on juba 

loodud võimalused harrastada teisi spordialasid nt discgolf, orienteerumine, matkad; kaasajastatud 

jõuväljak/ronila jne. Juba pikemat aega puudub aastaringne plaan, kuidas saaks Mammaste 

Tervisespordikeskust Põlva valla heaks nn teenima panna ja inimesi Põlva valda juurde meelitada. 

 

 

 

 

 

 

/Allkirjastatud digitaalselt/ 

Kaire Zopp 

Koosoleku protokollija      

 

 

 


