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Tabel 1 Organisatsiooni juhtkond  
 

 
Nimi 

 
Amet 

 
Vastutus 

Anton Kaljula juhatuse esimees tegevjuhtimine 
Mati Kiiver juhatuse liige  
Toivo Pruul juhatuse liige  
Artur Valk juhatuse liige  
Veikko Martin juhatuse liige  
 
 
Hiiumaa spordikorralduse skeem 

Hiiu maakonna keskseks spordiorganisatsiooniks on Ühendus Hiiumaa Spordiliit, mis 
koordineerib ja korraldab täiskasvanute ning noorte sporditegevust.  

Hiiumaa Spordiliit on asutatud 14.detsembril 1993.aastal. Hiiumaa Spordiliidu liikmeskonda 
kuulub 29 spordiklubi, neist 4 piirkondlikku spordiklubi.  

Hiiu maakonnas välja kujunenud ühe töövõimelise katusorganisatsiooni tegevus on 
otstarbekas ega killusta maakonna sporti. Hiiumaa Spordiliit täidab Eesti 
Olümpiakomitee, Eesti Maaspordi Liidu "Jõud" ja Eesti Koolispordi Liidu liikmena 
edukalt oma põhikirjalisi ülesandeid.  

Koostöös omavalitsuste, spordiklubide ja koolidega korraldatakse palju erinevaid 
spordiüritusi. Aastate jooksul on välja kujunenud kindel võistlussüsteem, mida 
finantseeritakse ühtsetel põhimõtetel arvestades spordialade eripära. Maakonnas 
korraldatakse täiskasvanute ja koolinoorte meistri- ja karikavõistluseid ning 
harrastusspordiüritusi erinevatel spordialadel. Kohalike ja üle-maakonnaliste 
spordiürituste kõrval korraldavad klubid ka üle-eestilisi ja rahvusvahelisi võistlusi.  



 3 

 
 
 
 
Hiiumaa Spordiliit:  
 Aitab korraldada koostöös spordiklubidega Hiiu maakonna meistrivõistlusi;  
 Aitab korraldada koostöös Hiiumaa kehalise kasvatuse ainesektsiooniga 

koolinoorte spordivõistlusi;  
 Koostöös omavalitsustega aitab korraldada Hiiumaa tali- ja suvemänge;  
 Kogub ja säilitab andmeid võistlustulemuste kohta;  
 Osutab abi spordiklubidele spordiürituste läbiviimisel;  
 Kogub, vahendab ja levitab koostööks vajalikku teavet;  
 Teeb koostööd teiste mittetulundusühingutega;  
 Korraldab koolitust erinevatele sihtrühmadele;  
 Viib läbi spordiaasta piduliku lõpetamise ja aasta parimate sportlaste valimised ja 

autasustamise;  
 Hooldab ja täiendab Hiiumaa spordielu kajastavat kodulehekülge. 
 
 
Hiiumaa Spordiliit on  katusorganisatsiooniks  järgmistele spordiklubidele: 

 
1. Hiidlaste korvpalliklubi ASKUS 
2. Hiiu Purjelaeva Selts 
3. Hiiumaa Kabeklubi 
4. Hiiumaa Kergejõustikuklubi Hiiker 
5. Hiiumaa Laskespordi Klubi 
6. Hiiumaa Orienteerujate Klubi 
7. Hiiumaa Sulgpalliklubi TUTI 
8. Hiiumaa Tenniseklubi 
9. Hiiumaa Võrkpalliklubi 
10. Jahtklubi DAGO 
11. JK Kärdla Linnameeskond 
12. Käina Spordiklubi 
13. Spordiklubi Kärdla Petanque 
14. Terviseklubi Ingel 
15. Viskoosa Spordiklubi 
16. MTÜ Kassari Ratsamatkad 
17. MTÜ Hiiu Hüljes 
18. Matkaklubi Muku 
19. Hiiumaa Budo Klubi “Heitai” 
20. Pühalepa Suusaklubi Põhjakotkas 
21. Hiiumaa Ratsaspordiklubi 
22. Emmaste Spordiklubi ERNST 
23. Pühalepa Spordiklubi 
24. MTÜ Hiiumaa Jalgpall 
25. MTÜ Hiiumaa Võrkpall 
26. MTÜ Hiiumaa maraton 
27. MTÜ Tasuja teab ja teeb 
28. Spordiklubi Hiiu Ralli 
29. Spordiklubi Dagö DG 
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Liidust on   välja   kujunenud   organisatsioon,  mis   tegutseb   eelkõige   liikmete   ja  
spordiliikumise   arengu   huvides.   Läbi   liidu   tegevuse   on   paranenud   liidu  
liikmete      koostöövõime,   partnerlus      avaliku   sektoriga   ja   valdkonna  
seadusandlik  regulatsioon,  kasvanud  klientide ja  partnerite  teadlikkus.    
  
Käesolev  arengukava määratleb  Liidu  arengu  eesmärgid,  mis  on  aluseks  
ühenduse  tegevus-‐‑suundade  ja  detailsete  tegevuste  plaanide  
väljatöötamiseks.  Arengukava  on  koostatud  aastateks  2015  -‐‑2020.  

Arengukava  koostamisel  on  lähtutud  järgmistest  dokumentidest:  
• Hiiumaa  Spordiliidu  põhikirjast  
• Hiiumaa  Spordiliidu  arengukavast  2011-‐‑2015  
• Hiiu  maakonna  maakonnaplaneeringust  
  
  
Arengukava   koostamise   eesmärgiks   on   kujundada      ühine   arusaam   Liidu  
ülesannetest   ja      arengusuundadest,   et   tagada   läbi   mõtestatud   ja   sihipärase  
tegevuse  Liidu  stabiilne  areng,  mis  aitaks  efektiivselt  ellu  viia  Liidu  liikmete  
ühishuve.  
 
 
 

Teenused ja kliendid 
 
Liidu  peamised  teenused  oma  klientidele  on:  
 
 
Teenused Kliendid 
1. Spordiürituste korraldamine Hiiumaa elanikkond, 

spordihuvilised 
2. Ühisprojektide kirjutamine ja 

läbiviimise eestvedamine 
spordiklubid, spordiga tegelejad 

3. Kampaaniate, propagandaürituste 
korraldamine 

Hiiumaa elanikkond, omavalitsuste 
sporditöötajad, spordiklubid 

4. Koostöösidemete loomine omavalitsuste sporditöötajad, 
spordiklubid, EOK, KM, koolinoored 

5. Infovahetuse korraldamine Hiiumaa elanikkond, 
spordihuvilised, EOK, KM, 
omavalitsuste sporditöötajad, 
spordiklubid 

6. Koolituse organiseerimine ja 
vahendamine 

spordijuhid, omavalitsuste 
sporditöötajad, spordiklubid, 
koolinoored 
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Partnerid 
 
Liidu peamisteks partneriteks oma eesmärkide täitmisel on: 
 

- Kultuuriministeerium 
- Eesti Olümpiakomitee 
- EMSL Jõud 
- Eesti Koolispordiliit 
- Hiiumaa Omavalitsused 
- Hiiumaa spordiklubid 
- Hiiumaa üldhariduskoolid 

 

Põhimõtted ja väärtused 
 
Liidu  tegevust  läbivad  põhimõtted  ja  väärtused:  
 
Avatus  -‐‑      

-‐‑ Liit  on  oma  tegevuses  suunatud  väljapoole  st  omab  aktiivset  
kontakti  erinevate  organisatsioonidega    ning  on  uute,  spordi  
arengule  kaasaaitavate  projektide  käivitamise  ja  läbiviimise  
toetajaks.  
-‐‑ Igal  Liidu  liikmel  on  õigus  öelda  välja  oma  arvamus,  juhtida  
tähelepanu  ebakõladele  ja  rääkida  kaasa  Liitu  puudutavate  otsuste  
langetamisel.  
-‐‑ Liit  järgib  oma  tegevuses  ausa  mängu  põhimõtteid.  

  
Demokraatlikkus  –    

-‐‑ Liikmete  osalemine  juhtorganites  esindajate  kaudu.    
-‐‑ Otsustamine  liidu  juhtorganites  poolthäälte  enamuse  alusel.    
-‐‑ Kõigis  otsustustes  taotletakse  konsensust.  

 
Initsiatiivikus –  

-‐‑ Initsiatiivi ja omaalgatuse toetamine 
 
Koostöö ja partnerlus – 

-‐‑ Kõigi  huvitatud  osapoolte  kaasamine  tegevuse  kavandamisel,  
rahastamisel  ja  rakendamisel  ning  üksteist  toetavad  töösuhted  
  

Liikmete  lojaalsus  –    
-‐‑ Liidu  liige  on  lojaalne  Liidule  ega  ohusta  oma  organisatsiooni  
tegemistega  kunagi  Liidu  mainet.    
-‐‑ Liidu  liige  ei  diskrediteeri  peetavat  ametit  ega  kolleegide  mainet.    

  
Põhikirja,  traditsioonide  järgimine  –    
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-‐‑ Heade,  eetiliste  tavade  järgimine,  Liidu  liikmete  omavahelises  
suhtlemises,  Liidu  ja  tema  liikmete  hea  nime  ja  väärika  maine  
kujundamine.  
-‐‑ Oma  sümboolika  kasutamine  Liidu  esindamisel.  

  
Tegutseb  liikmete  huvides  –    

-‐‑ Liidu  orientatsioon  tulemuse  saavutamisele  liikmete  juures.    
-‐‑ Liikmete  ühishuvide  kaitsmine  ja  esindamine.  
-‐‑ Maakondade  spordiliitude  liikmesklubide  ja  nende  liikmete  
toetamine ja tunnustamine.  

  
Tervete  eluviiside  propageerimine  –  

-‐‑ Arengu,  tegevuste  toetamine,  mis  tagab  tervislike  eluviiside  
väärtustumise    

  
Usaldusväärsus  –    

-‐‑ Liit  loob  oma  tegevusega  liikmete,  partnerite  ja  klientide  vahel  
vastastikuse  arusaamise  ja  usalduse  õhkkonna.  
  

Uuenduslikkus  –    
-‐‑ Liidu  liikmete  õppimisvõime  arendamine  ning  uuenduslike  
ideede  ja  tegevuste  toetamine.  
-‐‑ Liidu  poolt  koolituse  pakkumine  partneritele  ja  klientidele.  
-‐‑ Liidu organisatsiooni ülesehituses ja tegevuses kaasaegsete 
meetodite ja vahendite rakendamine. 

 
 

ARENGUKAVA PÕHIALUSED 

Visioon aastaks 2020 
 

 

 Kättesaadavad sportimisvõimalused Hiiumaa elanikkonnale. 

 Hiiumaa elanikkond on senisest suuremas mahus kaasatud sporditeguvusse.  

 Toimub professionaalne sporditeenindus igal tasndil. 

 

 
 

Hiiumaa Spordiliidu missioon  
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 aidata kaasa spordi arenguks vajalike tingimuste loomisele; 
 aidata kaasa koordineeritumale probleemide lahendusele ja tegevusele; 

 aidata kaasa maavalitsuse, kohalike omavalitsuste, muude avaliku sektori 
institusioonide ja spordiklubide koostöö paranemisele. 

 

Eesmärgid Hiiumaa spordi arendamisel 
 
Lühiajalised tegevuseesmärgid 

 
 Tugevad spordiklubid – kõigile huvilistele võimalusi pakkuv ja 

saavutusvõimeline sport. Aidata organisatsioonilise ja metoodilise 
tegevusega kaasa spordiklubide arengule ja jätkusuutlikkusele; 

 Tihendada koostööd kohalike omavalitsustega;  
 Rõhuasetus noortespordile – alus edasisele sportlikule tegevusele; 
 Spordiklubide toetamisel lähtuda eelkõige klubi tegevusest, tulemustest ja 

noortega tehtavast  tööst;  
 
Pikemaajalised (strateegilised) eesmärgid 
 

 Lähtuvalt Eesti spordipoliitikast aidata spordiklubidel alaliitudele ennast 
nähtavaks teha; 

 Üksikute sportlaste esitlemine; 
 Noorte ja laste sportliku tegevuse pidev toetamine; 
 Koolituse ja täiendõppe tagamine; 
 Piirkondlike tervise-ja spordikeskust väljaarendamine (hõlmab sportimis-

paika, inventari, juhendajat, med.kontrolli), kasutamiseks nii kohalikule 
elanikkonnale kui ka külalistele; 

 Elanikkonna jätkuv kaasamine harrastusspordiga tegelemisele. 
 

Seire ja hindamine 
  
Läbiviidud   tegevuse   eesmärkidele   vastavuse   hindamine   ja   käesoleva  
strateegia-‐‑dokumendi   läbivaatamine   ja   uuendamine   toimub   liikmete  
ettepanekute  alusel  juhatuse  poolt  vähemalt  üks  kord  aastas.  
 


