
                                                                                               
 
 

 
 

SAKU  VALLA SPORDIKESKUSE 
INITSIATIIVI SAKU LIIGUB STATUUT 

 
 

EESSÕNA 
 

Kultuuriministeerium kuulutas 2023. aasta liikumisaastaks ning liikumisele ja spordile pöörame sel 
aastal rohkem tähelepanu ka oma vallas. Saku Valla Spordikeskus algatas  ülevallalise projekti „Saku 
liigub“ ning vastutab kogu initsiatiiviga seotud tegevuste planeerimise, korraldamise, arendamise 
eest. Projekti rahastatakse läbi Saku Valla Spordikeskuse eelarve. 
 

EESMÄRK 
 

Eesmärk on korraldada ja aidata korraldada laiapõhjaliselt liikumisharrastusega seotud avalikke 
üritusi, loenguid, trenne ja infojagamist. Projekti käigus liidetud algatused peavad toetama 
süsteemset lähenemist inimeste liikumisele ja tervise toetamisele kogu elukaare ülatuses. 
Eesmärgiks on suurendada liikumisharrastajate osakaalu, et iga vallaelanik liiguks vähemalt 60 
minutit päevas. 
 

VÄÄRTUSED 
 

Projekt lähtub oma tegevustes alljärgnevatest põhiväärtustest: 

• Innustamine 

• Kogukonna kaasamine 

• Info kättesaadavus 

• Ennetustegevus  

• Sõltumatus 

• Tervelt elatud elu 
 

SIHTGRUPP 
 

Pöörame põhitähelepanu eelkõige vallas elavatele mitteaktiivsetele inimestele – lastele, noortele, 
peredele ning kesk- ja vanemaealistele, kes ei ole siiani endale liikumiseks piisavat motivatsiooni 
leidnud. 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                               
 
 

 

 
KOOSTÖÖ 

 
Teeme koostööd tervislike eluviiside ja liikumisharrastusega tegelevate ning propageerivate avalike 
oranisatsioonidega, spordiklubidega, kohalike omavalitsuste allasutustega, huviringidega, 
ettevõtetega ja füüsiliste isikutega. Saku Liigub töögrupp vaatab kõik koostööpakkumised üle ja 
aitab koostööpartneritel mõtted teoks teha. Aitame tegevusi turundada, läbi viia ja rahastada ning 
teiste partnersuhete loomisega kolmandate osapoolte vahel. Projektiga koostöö tegemise jaoks 
vajalikud kontaktandmed on e-mail sakuliigub@sakuvald.ee  ja telefon +372 5661 0514. 
 

INFO JAGAMINE 
 

Jagame infot laialdaselt Saku Sõnumites, Saku Valla Spordikeskuse kodulehel, Saku valla sündmuste 
kalendris, sotsiaalmeedias ning liikumisaasta.ee lehel olevas kalendris, infotabloodel ning mujal 
sobivates meediakanalites.  
 

TUNNUSTAMINE 
 

Saku Valla Spordikeskus loosib erinevate liikumisharrastuse tegevustes osalejate vahel Aasta 
Spordisõber kandidaadi. Kõik liikumisüritustel osalenud saavad sündmuse päeval tasuta kasutada 
Saku Valla Spordikeskuse ujulat. 
 
Saku Valla Spordikeskus jätab endale õiguse lisada tunnustuskategooriaid või eriauhindu. 
 

AASTA SPORDISÕBRA VALIMINE 
 

Aasta Spordisõber valitakse loosi teel spetsiaalsesse loosikasti pandud pabersedelitele kirjutatud 
nimede vahel. Loosikastid pannakse välja Saku Liigub avalikel üritustel, sedelil peavad olema 
andmed selgelt loetavad. 
  
Saku Valla Spordikeskust võib mistahes põhjustel jätta laureaadi valimata või lisada eriauhindu. 
 

INTELLEKTUAALNE VARA 
 

Initsiatiiviga seotud intellektuaalne ja immateriaalne vara ja õigused kuuluvad Saku Valla 
Spordikeskusele. Kõik tegevused, mis on seotud, viitavad või kasutavad initsiatiivi tuleb eelnevalt 
kooskõlastada Saku Valla Spordikeskusega. 
 
 
Laura Viiroja 
Saku valla Spordikeskuse 
Juhataja  
/allkirjastatud digitaalselt/ 
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