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Külalisena osales Laura Viiroja (LV) ja protokollis Anney-Thea Häggblom (ATH)
(Saku Valla Spordikeskuse juhataja asetäitja)
Koosolek on otsustusvõimeline:

1.

Päevakorra kinnitamine.

2.

Uute spordikeskuse nõukogu liikmete tutvustus (Herlent Krik, Märt Raam)

3.

Ülevaade tehtust ja edasistest plaanidest eelarve vaatenurgast

4.

Sporditoetuse süsteemi hetkeseis arengusuunad

1.

Päevakorra kinnitamine
Päevakord kinnitati eelpool esitatud kujul (4 poolthäält, vastuhääli ei olnud)

2.

Uue spordikeskuse nõukogu liikme tutvustus (Herlent Krik)

Märt Raam saatis uue liikmena tutvustuse eelnevalt kirjalikult.
Herlent Krik- Saku vallal suurepärased tingimused loodud korraldamaks
rohkem ja suurejoonelisemaid rahvaspordiüritusi.
Info teadmiseks võetud.

3.

Ülevaade tehtust ja edasistest plaanidest eelarve vaatenurgast

LV: Täiendavad selgitused 2023. eelarveprojekti taotluse kohta.
Suurimad erinevused võrreldes 2022.aasta eearvega:
-

märgiliselt suurem panus tööjõukuludesse. Toimus arutelu hetkel
majanduses valitseva olukorrast ja vajadusest tööjõukuludesse kindlalt
rohkem panustada.

KP: tegi ettepaneku majandusteenistusega arutada, kuidas kasutada katuse
pinda päikesepaneelide paigaldamiseks.
Toimus arutelu.
KP: küsis täpsustuseks eelarves planeeritava uue projektijuhi tööülesannete
ja koormuse kohta. Selgitusi ja mõtteid jagas LV, kes andis ülevaate
planeeritava projektijuhi ülesannete, erinevas vanuses liikuma kutsuva märgi
SAKU LIIGUB ja vastava kalendri koostamise osas.
KP: ettepanek moodustada töögrupp, koostamaks reglement ja süsteem
SAKU LIIGUB tegevuseks
KS:nõukogu on rahul Spordikeskuse tehtud tööga ja nõus eelarveprojektiga.

4.

Sporditoetuse süsteemi hetkeseis ja arengusuunad
LV: andis ülevaate tehtud töödest ja selgitas, kuidas on sujunud üleminek
Saku valla sporditoetuse uuele süsteemile.
KS: Palus täiendavat selgitust valla toetuse kohta klubidele, treeneritele kui
ka lapsevanemale.
LV: andis ülevaate plaanitavalt 2025 aastal valmiva kooli ja spordikeskuse
kohta. Toimus arutelu.

EE: tegi ettepaneku edaspidi süvendatult kergejõustiku tingimusi parendada,
et oleks võimalik ka Saku vallas võistlusspordiga tegelda.
Toimus arutelu sportimispaikade hetkeseisu ja kasutusaktiivsuse üle.

Nõukogu võttis info teadmiseks.
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