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1. SISSEJUHATUS
Kunda  Spordikompleks  kui  Kunda  Linnavalitsuse  hallatav  asutus  loodi 
Linnavolikogu määrusega nr.36 18.detsembril  2003.a.  ning põhimäärust 
parandati 26. novembril 2004.a. määrusega nr. 27.

Kunda Spordikompleksi  arengukava määrab asutuse arengu põhisuunad 
aastateks 2006-2015, ressursid ja tegevuskava aastateks 2006-2008, mis 
tagavad  spordikompleksi  põhimääruse  kohaselt  asutuse  põhieesmärgi 
täitmise -  Kunda spordi-  ja  kultuurielu  edendamise,  sportimisvõimaluste 
olemasolu ja uute loomise avalikes huvides.

Ühiskond  hakkab  järjest  enam  väärtustama  vaba  aega  ja  tervislikku 
elulaadi. Sellest tulenevalt peab linn pakkuma rohkem võimalusi ka vaba 
aja sisukaks veetmiseks.  Huvi tõus sportimise vastu toob endaga kaasa 
vajaduse  luua  saavutusspordi  kõrvale  paremad  tingimused 
harrastustegevuseks ja liikumisharrastuseks.

Arengukava  koostamist  alustati  2005.a.  algul,  kui  kaardistati  linna 
sporditegevusega  ning  spordikompleksi  tööga  seonduvad  probleemid. 
Ettevalmistusperioodil kasutati rühmatöö meetodit koos spordiümarlaua ja 
nõukoguga. Analüüsiti ka teiste institutsioonide materjale elanike aktiivse 
tegutsemise  tagamisel.  Selle  töö  käigus  määratleti  sporditegevuse  ja 
spordikompleksi  tugevused,  nõrkused,  võimalused  ja  ohud  (SWOT 
analüüs), samuti visioon 2015.aastaks.

Arengukava  on  aluseks  asutuse  eelarve  ning  konkreetsete 
investeeringuprojektide koostamiseks.
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2. MÕISTED
Kasutatavad mõisted

Sport – mänguline, valdavalt võistlusliku ja kehalise iseloomuga tegevus 
või vastav õppetegevus

Sport  kõigile  –  tervise  hoidmise  ja  tugevdamise  eesmärgil  toimuv 
organiseeritud või organiseerimata sportlik tegevus, mille võistluslik osa ei 
ole  suunatud  edu  saavutamiseks  üleriigilistel  või  rahvusvahelistel 
tiitlivõistlustel

Saavutussport  –  sportlik  tegevus,  mis  on  suunatud  edu  saavutamisele 
avalikus sportlikus konkurentsis

Harrastussport  -  sport,  mis  on  suunatud  tervise  hoidmisele  ja 
tugevdamisele, samuti edu saavutamisele avalikus sportlikus konkurentsis 
maakonna tasandil

Liikumisharrastus – mittevõistluslik sportlik tegevus eesmärgiga hoida ja 
tugevdada  tervist  (jalgrattasõit,  ujumine,  käimine,  jooks,  suusatamine, 
kepikõnd, võimlemine, aeroobika, atleetvõimlemine jms)

Noortesport  –  vanuses  7  kuni  19  aastat  laste  ja  noorte  mitmekülgne 
mänguline ja sportlik klubiliselt organiseeritud tegevus

Kehaline  kasvatus  -  õpetus  isiksuse  arendamisest,  mis  on  suunatud 
spordist  ja  tervislikust  eluviisist  teadmiste  omandamisele, 
liikumisvilumuste kujundamisele ja kehaliste võimete arendamisele

Koolisport  –  koolide  initsiatiivil  korraldatud  sportlik  tegevus  väljaspool 
õppekava

Elanikegrupid  –  sportliku  tegevuse  eesmärkide  järgi  grupeeritud  kolme 
gruppi:  noortesport, saavutusussport ja harrastussport

Sportlane – isik, kes osaleb avalikus sportlikus konkurentsis

Treener  –  sportlasi  ja  teisi  spordis  osalevaid  isikuid  juhendav 
spordispetsialist, kellel on treeneri kutsekvalifikatsioon

Saavutussportlane - vanem kui 19 a. - osalenud vähemalt Eesti toimuvatel 
tiitlivõistlustel

Spordirajatis – spetsiaalselt sportimiseks ehitatud või kohandatud hoone 
või rajatis või selle osa

Spordiklubi  –  sportliku  tegevuse  arendamiseks  asutatud  eraõiguslik 
juriidiline isik

Lääne-Virumaa Spordiliit  –  vaba  algatuse  alusel,  mittetulundusühinguna 
tegutsev  piirkondlik  klubide  ühendus,  kes  rahvusliku  olümpiakomitee 
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liikmena  esindab  maakonna  sporti  ja  kellel  on  ainuõigus  korraldada 
maakonna meistrivõistlusi ja anda vastavaid tiitleid

Alaliit  –  spordiala  harrastavate  spordiklubide  üleriigiline  ühendus,  kes 
spordiala  rahvusvahelise  spordialaliidu  ning  rahvusliku  olümpiakomitee 
liikmena  spordiala  esindab  ja  kellel  on  ainuõigus  korraldada  üleriigilisi 
meistrivõistlusi ning anda vastavaid tiitleid

Spordiühendus  –  spordi  spetsiifilises  valdkonnas  (harrastussport, 
tervisesport, koolisport, üliõpilassport, invasport, firmasport, veteranisport 
jm)  või  piirkondlikul  põhimõttel  tegutsevate  spordiklubide  või  füüsiliste 
isikute ühendus

Eesti  Olümpiakomitee  -  maakonna  spordiliite,  spordialaliite, 
spordiühendusi  ja  olümpiahartas  sätestatud  tingimustel  füüsilisi  isikuid 
ühendav  organisatsioon,  kes  korraldab  ühistegevust  ja  arendab  ning 
kaitseb spordi- ja olümpialiikumist Eestis

3. MISSIOON
Kunda linna elanikes spordihuvi tekitamine ning tingimuste ja võimaluste 
loomine spordihuvi realiseerimiseks.

Kunda  Spordikompleks  on  linna  ja  ümbruskonna  spordielu  edendaja  ja 
koordineerija  ning  spordikeskus  kõigile  spordihuvilistele.  Toetab  ja 
propageerib  tervislikke  eluviise  ning  pakub  külastajatele  mitmekülgseid 
võimalusi  sportimisvajaduste  rahuldamiseks  ja  tervislikult  vaba  aja 
veetmiseks.

4. VISIOON
Kundas  on  loodud  suurepärased  võimalused  saavutus-  ja 
harrastusspordiga ning liikumisharrastusega tegelemiseks.

Sportimisaktiivsus on suurenenud ning sportimisvajaduste rahuldamiseks 
on  loodud  kaasaegsete  spordirajatiste  võrgustik,  kuhu  on  kaasatud 
koostööpartnerina  ka  haridusasutused  ja  spordiklubid  oma 
spordirajatistega,  pakkudes  parimaid  võimalusi  sportimiseks  erinevatel 
aladel

Spordiharrastust  toetavad  ja  tegevust  organiseerivad  tugevad  ja 
elujõulised spordiklubid.

Kunda  Spordikompleks  koordineerib  Kundas  tegutsevate  spordiklubide 
tegevust ja osaleb koostöövõrgustikuga tervistedendavas tegevuses.

Treenerite ja juhendajate tase vastab kvalifikatsiooni nõuetele, alaliitude ja 
Lääne-Virumaa  Spordiliidu  täiendkoolituse  kaudu  parandatakse  taset 
järjepidevalt.
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5. ARENGUEELDUSTE ANALÜÜS

5.1. Taust - lühiülevaade spordikompleksist ja sporditegevusest 
linnas

1987.a.  alustas  tsemenditehas  Kundas  spordihoone-profülaktooriumi 
ehitamist,  kuid ehitust ei  lõpetatud ning pooleliolev ehitis seisis aastaid 
kasutuseta.  1998.a.  sai  hoone omanikuks Kunda linn,  kes  tellis  projekti 
spordihoone  järkjärguliseks  väljaehitamiseks.  Ühtlasi  muudeti 
spordihoone-profülaktooriumi algset otstarvet nii,  et seda oleks võimalik 
kasutada maksimaalselt ja minimaalsete kulutustega. Kunda Linnavalitsus 
on  hoolitsenud  maja  säilimise  eest,  seetõttu  on  võimalik  ehitis  ilma 
märkimisväärsete muutusteta lõpule viia.

Spordihoone on ühendatud koolimajaga ning nüüdseks on väljaehitatud 
ning  kasutusele  võetud  Kunda  Ühisgümnaasiumi  klassiruumid  (nn  B-
korpus),  suur  spordisaal,  jõusaal,  aeroobikasaal  ja  omavalitsuse ruumid. 
Linn on aastatel 2002 - 2004 investeerinud hoonesse üle 8 miljoni krooni, 
võttes suures osas spordihoone investeeringute tarbeks laenu nii 2002.a. 
kui 2003.a., vastavalt  6,5 ja 2,5 miljonit krooni, mis tuleb tasuda 2008.-
2009.aastaks.

Valminud spordisaalid anti  esialgu Kunda Ühisgümnaasiumi hallata,  kuid 
alates  1.jaanuarist  2004.a  alustas  tegevust  uus  asutus  Kunda 
Spordikompleks,  mille  haldusesse  läksid  uued  spordisaalid  ja  linna 
staadion.

Teostamist  ootab  veel  ujula  renoveerimine,  kuid  tegemata  on  ka 
spordisaalide ja riietusruumide ventilatsioon ning lisariietusruumid, samuti 
veidi  üldehitustöid.  Vajalik  investeering  hoonesse  on  ca  20  miljonit. 
Spordikompleksi  ujula  lõpuniehitus  on  eelkõige  vajalik  ka  Kunda 
Ühisgümnaasiumi õpilastele riikliku õppekava täitmiseks.

Lääne-Viru  maakonnaplaneeringu  2010+  tegevuskavas  1999-2005  on 
üheks  prioriteediks  ujula  ehitamine  Kunda  linna,  millest  kujuneks 
haldusterritoriaalse reformi kava kohaselt ühinenud omavalitsuste keskus 
maakonna  põhja-regioonis.  Ujula  ehitus  parandaks  Kunda  linna  ja 
ümberkaudse piirkonna elanike heaolu, lisades võimalusi sisustada vaba 
aega tervislikult ja sportlikult kodukoha lähedal. Samuti on oluline roll linna 
mainekujundamisel uute konkurentsivõimeliste töötajate ligimeelitamisel. 
Kuna ujulaid on maakonnas ainult 3, kusjuures mitte ühtegi põhjaregioonis, 
siis  on  Kundal  võimalus  ja  eeldus  saada  ka  võistluste  ja  koolituste 
korraldajaks,  mis  omakorda toob linnale  positiivset  tuntust  ja  parandab 
linna konkurentsivõimet.

Kunda  linna  sporti  tuntakse  eelkõige  pika  traditsiooniga  võrkpalli  ja 
viimastel  aastakümnetel  ka  korvpalli  kaudu.  Nende  alade 
noortevõistkonnad  on  saavutanud  silmapaistvat  edu  ka  rahvusvahelisel 
tasemel,  mitmed  noored  esindavad  Eestit  oma  vanuseklassi 
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koondvõistkondades.  Noorte  treeninggrupid  tegutsevad  Kunda 
Võrkpalliklubi  ja  RSK  sPORTKUNDA  juures,  kellega  Linnavalitsus  on 
sõlminud  toetuslepingud.  Täiskasvanute  võistkonnad  on  mitmekordsed 
maakonna  karika-  ja  meistrivõistluste  medalivõitjad.  Võrkpallinaiskond 
püsib aastaid Eesti esimese liiga paremiku seas.

RSK  sPORTKUNDA  treeneri  juhendamisel  on  viimasel  ajal  väga  edukalt 
tegutsenud  noorte  jõutõstjate  grupp,  saavutades  häid  tulemusi 
üleriigilistel  võistlustel.  Spordikompleksi  jõusaali  kasutamine  on  väga 
populaarne ka teiste harjutajate seas.

Harrastussportlastest  on  aktiivsed  veel  RSK  sPORTKUNDA 
lauatennisemängijad  ja  Kunda  Orienteerumisklubi  orienteerujad  olles 
tuntud  maakonna  tasandil,  väike  jooksuhuviliste  rühm,  kes  osaleb 
rahvajooksudel ning grupp sulgpallihuvilisi, kes võistlusspordist huvitatud 
pole.

Kunda  Orienteerumisklubi  eestvedamisel  on  täiesti  uue  alana  tulnud 
Kundasse  petank,  mis  pälvis  2005.a  ka  Eesti  Petangiklubide  Liidu 
tunnustuse ala elavdamise eest Lääne-Virumaal.

Liikumisharrastuse propageerimiseks tegi Spordikompleks Rahvusvahelisel 
autovabal  päeval  kepikõndi  propageeriva ürituse,  mille  tulemusel  tekkis 
hulk inimesi, kes asjast huvitusid ning võtsid selle terviseliikumise vormi 
hästi vastu, jätkates pidevat tegevust nii staadionil kui metsaradadel.

Kolm korda nädalas on spordikompleksis body-aeroobika treeningud.

Aktiivsemad  Kunda  spordiveteranid  osalevad  Rakvere  Spordiveteranide 
Koondise  liikmetena  maakonna  koondvõistkondes  ka  üleriigilistel 
veteranide võistlustel.

AS Lajos tunnistati 2005.a Lääne-Viru kõige sportlikumaks ettevõtteks, aga 
spordikompleksi  saaliaegu  rendivad  oma  töötajatele  veel  ABB  Kunda 
Korrashoiukeskus,  Kunda  Nordic  Tsement,  Kunda  Sadam,  Päästeameti 
Kunda Tugikomando, Piirivalveameti Põhja Piirivalvepiirkond.

Linnas on veel sportlasi, kes tegutsevad vähemalt maakonnas arvestataval 
tasemel, kuid ei vaja oma tegevuseks spordikompleksi abi või vahendeid 
(male, kabe, motosport).

Kunda  Spordikompleks  osaleb  Lääne-Viru  üldise  spordistrateegia 
väljatöötamisel kui nn põhjaregiooni esindaja.
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5.2. Probleemid

Spordikompleksi finantseerimiseks kinnitab Kunda linna volikogu asutuse 
eelarve. Spordile eraldatud raha on poole vähem kui Lääne-Viru maakonna 
omavalitsustes  keskmiselt.  Spordiklubidel  on  Linnavalitsusega  omad 
toetuslepingud ning muud välised tuluallikad.

Kundas on vähe erialaspordiklubisid. Nappus on aktiivsetest korraldajatest, 
kes aitaksid üritusi läbi viia, ise osaleksid ning kutsuksid teisi kaasa elama. 
Entusiastlikud harrastajad käivad mujal võistlustel, kuid kuna on puudus 
kaasaegsest  inventarist,  ei  soovi  oma  spordiala  propageerimiseks 
kohalikke võistlusi korraldada.

Kohalikud üritused, harrastajate treeningud ja võistlused peaksid saama 
piisava  kindlustunde,  et  üritused  toimuksid  kaasaegsetele  oludele 
vastavalt ning oleks huvi neid korraldada ja nendel osaleda.

Vaba aja veetmise võimalused Kundas on vähesed. Paigalejäävad noored 
on  passiivsed,  vähem  haritud,  levib  alkoholism  ja  huligaanitsemine. 
Staadion  on  õhtuti  muutunud  logelevate  noortekampade 
kogunemiskohaks. Linnakodanikud otsivad huvitegevust väljaspool linna.

Noorte  sportliku  arengu  võimalused  on  kitsa  suunitlusega.  Tüdrukud 
mängivad tasemel võrkpalli ja poisid korvpalli. Kui kehalised eeldused ei 
sobi pallimänguks, on raske leida spordiala, millega võiks tegeleda.

5.3. Väliskeskkonna suundumused ja trendid

Kunda Spordikompleksi arengut planeerides on arvestatud väliskeskkonna 
trendide ja suundumustega. 

Lääne-Virumaa spordistrateegia visiooniks on väärtustada sporti  kõikidel 
tasanditel,  luues materiaalsed tingimused, mis lubavad vaadata kindlalt 
tulevikku nii harrastajatel, tegevsportlastel kui ka nende juhendajatel ning 
väärikalt esindada Lääne-Virumaad kui oma kodukohta.

Eesti  Olümpiakomitee  hinnangud  Eesti  kultuurivaldkondade  tasemele: 
koorimuusika 3,19; teater 3,10; tippsport 3,05; tants 3,03; raamatukogud 
2,94; kunst 2,87; süvamuusika 2,87; muuseumid 2,87; taidluskunst 2,81; 
pop-, rockmuusika 2,80; kirjandus 2,72; film 2,68; tervisesport 2,63.

Liikumisharrastuse  korraldamise  põhimõtteks  oleks  perekesksus, 
elukohakesksus, töökohakesksus, vanusekesksus ja klubikesksus.

Eesmärk  on  haarata  motiveeritud  (st.  rõõmu  ja  rahuldust  pakkuva), 
meditsiiniliselt  ja  füsioloogiliselt  põhjendatud  (st.  tervisliku,  vanusele 
vastava,  optimaalse  sagedusega)  liikumisharrastusega  võimalikult  palju 
inimesi.

Soomes enim kasutatavad liikumisharrastuse kohad:
liikumisrajad ja jalgrattateed 47%; maanteed 13%; spordisaalid 12%; vaba 
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loodus 12%; mänguväljakud ja spordiplatsid 5%; muud kohad 5%; 
siseujulad 3%; kodu 2%; jäähall 1%.

Lääne-Virumaa maakondlikuks spordikeskuseks sai seekord Väike-Maarja, 
kes arendab välja Ebavere tervisekeskust - rattatee aleviku keskusest kuni 
Ebavere mäeni, kus asuvad matka- ja jooksurajad, valgustatud suusarada 
ning kelgumägi ning ka ratsutamisvõimalus.

5.4. Kunda võimalused lähtuvalt väliskeskkonna 
arengusuundadest

 areneda  Lääne-Virumaa  põhjaosa  piirkondlikuks  spordikeskuseks, 
lähtudes naabervaldade koostööst ning kaasaegsete spordibaaside 
ja -rajatiste olemasolust 

 muutuda  sporditurismi  sihtkohaks,  lähtudes  ujula  ehituse 
lõpetamisest ning uute atraktiivsete spordibaaside välja ehitamisest 
-  vanale  tuhamäele  mäesuusakeskus  ja  jalgrattakrossi  rada  koos 
sobivate majutusvõimalustega 

5.5. SWOT analüüs
koostatud 8.02.2005.a. spordi ümarlaua poolt
täiendatud 16.01.2006.a. spordikompleksi nõukogu koosolekul

Spordiümarlaua, spordikompleksi nõukogu ja töötajate ühistööna hinnati 
SWOT analüüsi meetodil hetkeolukorda.

Kunda Spordikompleksi sisemised tugevused ja nõrkused, välised ohud 
ning võimalused on järgmised:
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Tugevused:

uuendusmeelne juhtkond 

suhteliselt head sportimistingimused (võimla, 
jõusaal, väike saal ja pesemisvõimalused) 

Kunda võistkonnad on edukad pallimängudes 
(võrkpall, korvpall) 

Kunda linn võtab osa linnade-valdade 
spordimängudest 

Kunda linna spordiorganisatsioonid suudavad läbi 
viia ka suuremaid üritusi 

juurutatud uusi spordialasid 

lai spordialade valik 

hea asukoht – keset linna 

hea koostöö klubiga RSK sPORTKUNDA 

noored huvituvad spordist 

spordiveteranid osalevad võistlustel 

hoone rakendatus on suhteliselt hea (õhtuti hea 
hõivatus) 

soodne külastustasu 

inventari laenutamise võimalus 

täismõõtmetega, hooldatud staadion 

talvel on staadionil suusarada 

väga hea koostöö aktiivsete kohalike spordiklubide 
vahel (Kunda VK, RSK sPORTKUNDA, Kunda OK) 

hea koostöö teiste spordiorganisatsioonidega 
(LVSL, EKSL, Korvpalliliit, ...) 

hea koostöö teiste Kunda linna allasutustega (KÜG, 
Klubi, Lasteaed, ...) 

hea koostöö Kunda ettevõtete ja 
organisatsioonidega (KNC, ABB, Lajos, Päästeamet, 
Piirivalve, ...) 

ettevõtted rendivad saaliaegu oma töötajatele

head treenerid 

staadionil on noortele rularamp 

ujula lõpuni ehitamine on Kunda investeeringute 
seas prioriteet nr.1 

linnas on motokrossirada 

rannas on skuutritele eraldatud oma sõiduala

Nõrkused:

ei koordineeri kogu linna sporditegevust 

puudub ühtne spordijuhtimine 

nõukogu töö passiivne, pole ideede generaatorit ja 
analüüsi 

vähe on spordi eestvedajaid 

spordialade arendamiseks vähe erialaklubisid 

spordiklubide aktiiv on väike ja ülekoormatud 

lastevanemate osalus klubilises tegutsemises väga 
passiivne 

puudub koostöö erinevate spordialade vahel 

ehitus pooleli. Lõpuni on ehitamata keldri- ja 
abiruumid, saun, kohvik ning ujula 

suur pallimängusaal õhtuti koormatud treeningute 
ja rendilepingutega, lisaaegu uutele huvilistele pole 
pakkuda 

omavahendite teenimise võimalus väike 

linna eelarvest spordikompleksile eraldatud raha 
pole arenguks piisav 

teenitud omavahendite kasutamine põhitegevuse 
arendamiseks sõltub linna eelarvest ja -ametnike 
subjektiivsetest otsustest 

linnal puudub võimalus spordikompleksi rahaliseks 
toetamiseks 

riigis ei ole võimalik fondide abiga toetada 
sporirajatiste ehitust 

puudub majutus ja toitlustus välisvõistlusteks ja 
treeningkogunemiste, -seminaride korraldamiseks 

kompleksis on ainult üks isik sisulise sporditöö 
eestvedamise ja majandamisega 

spordikompleksi hoones asuvad ka spordivälised 
asutused, kes tahavad laieneda ... 

spordikompleksi hoone käivitatud puudustega 
(ventilatsioon, akustika, riietusruumid) 

suuremate turniiride/ürituste korral napib 
riietusruume 

spordikompleksi hoones on puudus abiruumidest ja 
inventarist 

personal väikesearvuline ning eakas, koosseis ei 
võimalda teenuseid lisada 

staadion on amortiseerunud, tualett ja abihooned 
armetus olukorras 

vandaalid reostavad ja lõhuvad staadioni rajatisi 

väljakud (korvpall, tennis) vajavad uut katet 

staadioni kõrghaljastus (vanad paplid) on 
murdumisohtlikud 

rulasportlastel vähe atraktsioone, puudub rulapark 

ujula lõpuni ehitamiseks pole veel raha leitud 
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Võimalused:

sporditegevuse koordineerimiseks vajalik 
meeskond – nt nõukogu tööle rakendada 

suurendada suur- ja välisürituste osakaalu 

tervisespordi arendamine 

muuta elanikkonnale enam atraktiivsemaks 
sporditegevus erinevate üritustega. 

fondidest rahastamise taotlemine 

koostöös teiste spordiorganisatsioonide suuremate 
ürituste läbiviimine 

külastajatele soodsad abonomentpääsmed 

Ohud:

ujula ei saa valmis ehitatud, kuna ei ole 
investeeringuid 

ujula töölerakendamine koormab linna eelarvet, 
mille tõttu jääb muuks sporditegevuseks vahendeid 
väheseks 

mitterahastamisel võivad välised spordirajatised 
amortiseeruda ja hävineda. 

ilma toetuseta põleb juht läbi üksi vedamast kogu 
sporditegevuse sisulist ja majanduse poolt 
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5.6. Strateegilised küsimused

Kunda Spordikompleksi pikaajalise stabiilse arengu tagamiseks on vaja:

5.6.1.Kunda spordikompleksi väljaarendamine (ehitus ja inventar)
võimalikud lahendused:

1. väljaehitada spordikompleks koos ujulaga

2. remontida spordikompleksi katus

3. paigaldada ventilatsioon võimlasse, teistesse saalidesse ja 
riietusruumidesse

4. installeerida spordisaali kaasaegne tabloo ja helisüsteem

5. välja ehitada riietusruumid keldrikorrusel

6. rajada noorsportlastele majutuskohad

7. välja ehitada spordikompleksi ruumides kohvik ja leida rentnik

8. luua tingimused tervistavatele ja muudele teenustele (aurusaun, 
soolakamber, laste mängunurk, massaazh jms)

9. renoveerida staadion (rajatised, rajakate, tribüünid, WC, inventar)

10.renoveerida staadioni tenniseväljak ja rulluisuplats

11.uuendada staadioni haljastus (paplid asendada teiste puuliikidega)

12.rajada sisekergejõustiku harjutusruum (spordikompleksi hoone 
laiendusena)

13.soetada vajalik spordiinventar (kergejõustik, jalgpall)

14.organiseerida spordi- ja matkainventari rentimist (tennisevarustus, 
rulluisud, suusad, uisud, lumelauad, slaalomisuusad, telgid, 
priimused jms)

15.soetada staadioni hooldustöödeks vajalik tehnika (käru inventari 
teisaldamiseks, murutraktor, rajamasin, lumekoristusmasin)

16.planeerida ja väljaehitada murdmaasuusarajad (suusasillad) ja 
tagada 1,5 km valgustatud suusaraja hooldus

17.rajada liuvälja alusplats ja muretseda jäähoki inventar (poordid, 
väravad, valgustus) ning tagada liuvälja hooldus

18.planeerida jalgrattakrossi rada (suusaradade baasil) ja tagada 
hooldus

12



5.6.2.Kunda spordikompleksi arendamine ülelinnaliseks ja 
piirkondlikuks spordikeskuseks (juhtimine, koostöövõrgustik, 
personalitöö)
Võimalikud lahendused:

1. arendada Spordikompleks Kunda spordielu koordinaatoriks

2. kaasata spordikompleksi juhataja linnavalitsuse spordiga seotud 
otsuste langetamise juurde

3. suurendada spordikompleksi nõukogu osatähtsust linna 
spordivaldkonda puudutavate küsimuste lahendamisel

4. tõhustada spordikompleksi ja spordiklubide vahelist infovahetust, 
saavutada koostöö sporditegijate ja toetajate vahel

5. suurendada majanduslikku iseseisvust, leida lisatulu teenimise 
võimalused

6. luua linna ühtne spordisümboolika

7. tagada aktiivne töö spordi ümarlauaga (tulla kokku regulaarselt, üks 
kord aastas, aidata moodustada spordialaklubisid, kaasata ümarlaua 
tegevusse linna kõik huvigrupid, ümarlaua töö peab sisaldama 
probleemide käsitlemist ning ideede ja lahenduste väljapakkumist, 
spordikompleksi arengukava kaasajastamist)

8. kaardistada linnas tegutsevad spordiühendused, eestvedajad ja 
osalejate arv ühendustes

9. viia läbi uuringuid uute spordialade sissetoomise vajaduse kohta

10.osaleda aktiivsemalt maakonna ja riigi spordiühendustes, 
komisjonides, et tagada parem infovahetus ning kaasatus 
otsusprotsessidesse

11.koolitada ja informeerida spordiühendusi ja eestvedajaid

12.leida sponsoreid kohalike spordiürituste toetamiseks

13.teha üritustele piisavalt reklaami

14.väljatöötada võistluste ja ürituste korralduse alused ja atribuutika 
(korraldajate ja kohtunike tasustamise põhimõtted, autasustamise 
printsiibid, valmistada võistlusteks rinnanumbrid)

15.planeerida ümbruskonna spordiedendajatega ühisüritusi ja 
infovahetust

16.kirjutada aktiivsemalt projekte spordikompleksi väljaarendamiseks 
ning ürituste läbiviimiseks lisaraha taotlemiseks
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17.viia läbi spordikompleksi juhataja juhtimiskoolitus

5.6.3.Sportlike ja tervislike eluviiside propageerimine/edendamine 
väikelastest eakateni
Võimalikud lahendused:

1. toetada lasteaia sportlik-mängulist tegevust 

2. toetada koolisporti

3. toetada peresporti

4. toetada invasporti

5. arendada Kunda asutuste ja ettevõtete firmasporti

6. tugevdada koostööd Lääne-Viru Spordiveteranide Koondisega

7. korraldada kohtumisi tunnustatud sportlastega

8. organiseerida atraktiivseid üritusi

9. rajada uusi ja taastada vanu terviseradu ja mänguväljakuid

10.tagada spordirajatiste avalik kord ööpäevaringselt

11.lähtuda tegevuskava väljatöötamisel erinevatest sihtrühmadest, 
pidades silmas nende huve ja vajadusi

12.korraldada sportlikke üritusi kõigile (treeninglaagrid, 
rahvaspordiüritused mittesportlasele)

13.kaasata sponsoreid ning samas reklaamida sponsorite tegevust ja 
nende kaubamärke läbi sportlike ürituste

5.6.4.Järjepidev ja aktiivne noorte- ja koolispordiga
Võimalikud lahendused:

1. võimaldada koolivõimla kasutamist ka õppetöövälisel ajal lastel 
tasuta

2. hakata Kundas harrastama uusi spordialasid, mis on atraktiivsed 
kaasaegsele noorele

3. aidata sidemete loomisel teiste spordiorganisatsioonidega

4. väljatöötada koolivälise liikumisharrastuse süsteem

5. parandada spordiürituste kvaliteeti

6. toetada ja tunnustada noorte omaalgatust

7. rikastada noorte spordiüritusi teiste atraktiivsete ja sobilike 
tegevustega (terviseedendus, popkultuur)
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8. taaelustada kergejõustiku treeningud noorte seas

6. PRIORITEEDID JA EESMÄRGID
Käesolevas  peatükis  on  määratletud  tulemused  ning  spetsiifilised, 
mõõdetavad,  ajastatud,  realistlikud  ja  teostatavad  eesmärgid,  mida  on 
vajalik saavutada asutuse põhieesmärgi täitmiseks arengukava teostamise 
käigus ajavahemikul 2006-2008:

1. erinevate huvigruppide vajadustele vastav spordikeskus

2. toimiv koostöövõrgustik sporditegevuse koordineerimisel

3. suur aktivistide hulk, palju spordiklubisid

4. kaasaegsed spordiüritused kõigile

5. meeldiv keskkond koos aktiivse puhkuse võimalustega

6. aktiivsed ja sportlikud noored Kundas

7. aktiivsed ja reipad vanurid

7. SIHTGRUPID JA KOOSTÖÖPARTNERID
Käesolevas peatükis on täpsustatud konkreetsed sihtgrupid, lähtuvalt 
arengukava eesmärkidest

1. linna elanikud (ligi 4000)

2. koolinoored (ligi 600)

3. kehalise kasvatuse õpetajad

4. saavutussportlased ja harrastajad

5. treenerid ja juhendajad

6. liikumisharrastusega tegelejad

7. puuetega inimesed

8. spordiühendused ja -organisatsioonid

9. usuühingud ja -organisatsioonid

10.haridusasutused (koolid, lasteaiad)

11.piirkonnas asuvad ettevõtted ja asutused

12.omavalitsusüksused ja noorsootöötajad

13.meditsiinitöötajad

14.turistid ja külalised

15



Koostööpartnerid, kes osalevad arengukava elluviimisel ja hindamisel:

1. saavutussportlased ja harrastussportlased

2. spordiühendused

3. sponsorid

4. haridusasutused (koolid, lasteaiad)

5. treenerid ja juhendajad

6. kehalise kasvatuse õpetajad

7. noorsootöötajad

8. meditsiinitöötajad

9. linnavalitsus

10.ümbruskonna omavalitsused

11.maavalitsus

12.kultuuriministeerium

13.maakondlik spordiümarlaud

14.maakonna spordispetsialist

15.kaitseliit ja piirivalve

16.haigekassa (tervistedendavad projektid)
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8. TEGEVUSKAVA aastateks 2006-2008

Tegevus Vastutaja Partnerid Maksumus Finantsallikas

Spordikompleksi 
hoone valmis-
ehitamine

LV, Sp.kompleks Riik, Naaber- 
omavalitsused, 
Investorid 

Linn, Riik, 
Projektid, 
Investorid

- ujula projekt LV  1 600 000

- ujula ehitus LV 20 000 000

- võimla ventilats. LV, Sp.kompleks 1 400 000

- jõu- ja 
aeroobikasaalide 
ventilatsioon

LV, Sp.kompleks 400 000

-riietus- ja 
abiruumide 
valmisehitamine

LV, Sp.kompleks 1 000 000

-saunaruumi 
väljaehitamine

LV, Sp.kompleks 600 000

-laste mängunurga 
loomine

Sp.kompleks 100 000

- noorsportlaste 
majutuskohtade 
väljaehitus

LV, Sp.kompleks 400 000

- soolakambri 
rajamine

Sp.kompleks 20 000

-veesüsteemi 
renoveerimine koos 
ujula ehitusega

LV 100 000

- invanõuetele 
vastavate kaldteede 
ja uste paigaldamine 
ning spetstehnika 
soetamine

LV, Sp.kompleks 600 000

Staadioni 
renoveerimine

LV, Sp.kompleks Kunda ÜG, Riik, 
Investorid 

Linn, Riik, 
Projektid, 
Investorid

- uued rajatised 
(inventariruum, 
dush, WC)

LV, Sp.kompleks 300 000

-peatribüüni
renoveerimine

Sp.kompleks 80 000

-rajakatte 
renoveerimine

LV, Sp.kompleks 600 000

-rulluisuplatside 
laiendamine

LV, Sp.kompleks 100 000

-tänavakorvpalli 
platside rajamine

LV, Sp.kompleks 40 000
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Tegevus Vastutaja Partnerid Maksumus Finantsallikas

-tenniseväljak LV, Sp.kompleks 46 000

Inventari 
täiendamine ja 
uuendamine

Sp.kompleks Kunda ÜG, Riik, 
Investorid 

Linn, Riik, 
Projektid, 
Investorid

-tabloo soetamine Sp.kompleks 75 000

-helisüsteemi 
soetamine

Sp.kompleks 20 000

-suusaraja masin Sp.kompleks 150 000

-riietuskappide 
soetamine

Sp.kompleks 100 000

-jõusaali uute 
vahendite 
järkjärguline 
soetamine (ratas, 
jooksulint, sõude-
ergomeeter)

Sp.kompleks 60 000
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9. TEOSTAMINE, HINDAMISE JA MUUTMISE PÕHIMÕTTED
Arengukava  teostamise,  hindamise  ja  muutmise  eest  vastutab 
spordikompleksi juhataja. Igal aastal hiljemalt mais teostab juhataja koos 
nõukoguga hindamist ning esitab linnavalitsusele ettepanekud arengukava 
täiendamise  ja  muutmise  kohta  seadusandluse  või 
finantseerimistingimuste  muutumisel  või  linna   arenguprotsessidest 
tulenevatel või erakorralistel juhtudel.

10. KOKKUVÕTE
Käesolevas  dokumendis  on  analüüsitud  linna  sporditegevuse  ja 
spordikompleksi  arengut  aastani  2005  ning  arenguvajadusi  tulevikuks. 
Arenguvõimaluste analüüs näitab,  et  oluline tähtsus on spordikompleksi 
materiaaltehnilise baasi väljaarendamisel.

Erinevatele  huvigruppidele  suunatud  tegevuste  mitmekesistamisel  tuleb 
tagada  spordikompleksi  koostöövõrgustiku  ladus  koordineerimine  ja 
koostöövõrgustiku professionaalsuse parandamine.

Spordikompleks ja  nõukogu omavad head potensiaali  koos partnerite  ja 
spordiühendustega  ning  oma  ala  spetsialistidega  töökorralduse 
ladusamaks  muutmiseks.  Spordikompleks  on  võimeline  olema 
arengumootoriks  projektide  käivitamisel  olemasolevate  rahaliste 
ressursside  piires.  Arengukavas  püstitatud  eesmärgid  ja  tegevused  on 
jõukohased.

Kui suudame ellu viia arengueesmärgid, tagame oma visiooni täitumise.
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