
 

 

Ole tugev spordis läbi kolme riigi 

 

Ole tugev spordis / Be good at sport 

 
Prioriteet 3   Inimestevahelise koostöö edendamine  

Meede   3.2     Koostöö kultuuri-, spordi-, hariduse-, sotsiaal- ja 

tervishoiuvaldkonnas  

 

 

 
 



 
 

Projekti lühikokkuvõte 
 
Valga linnas, Valka omavalitsuses ja Novodevyatkino omavalitsuses on aktiivsed 

spordivõistkonnad, kõrgetasemelised treenerid, jalgpalli väljakud ja spordihallid. Kohalikud 
omavalitsused kannavad hoolt spordikeskuste majandamise, sporditreenerite/ -õpetajate 

palkade eest, kuid piiratud eelarveliste vahendite tõttu ei ole võimalik varustada meeskondi 
heatasemelise inventari ja vormiriietega, korraldada rahvusvahelisi sportmänge.  
 

Meeskondlik saalihoki on saavutanud populaarsuse Lätis ja Eestis, samuti Valgas ja Valkas 
viimastel aastatel ning Valga, Valka ja Novodevyatkino spordispetsialistide kohtumisel 

näitasid Vene kolleegid üles suurt huvi selle mängu tundmaõppimiseks. Projekti tegevuste 
hulgas on kavas tutvustada Vene spordimeeskondadele saalihokit ning projekti lõpus 
korraldada vastav spordivõistlus.   

 
Projekti käigus hangitakse sertifitseeritud saalihoki varustus ja mängijate varustus, pallid, 

vormiriietused võrkpalluritele ning jalgpalli võistkondadele. Projekti üks peamisi panuseid on 
kõigi kolme riigi spordivõistkondade  uued koostöökontaktid nii meeskonna kui ka isiklikul 
tasandil. Vene partnerid omandavad teadmised ja oskused uuest spordialast – saalihokist 

ning ühtlasi hangitakse kõik tarvilik järgnevate aastate ühiste sportmängude läbi viimiseks. 
 

  

Üldine eesmärk 

Edendada koostööd spordi valdkonnas Valka (Läti), Valga (Eesti) ja Novodevyatkino 
(Venemaa) kohalike omavalitsuste võrkpalli, saalihoki ja jalgpalli võistkondade vahel. 

Konkreetne eesmärk 

 Korraldada rahvusvahelised spordivõistlused võrkpallis, saalihokis ja jalgpallis Valgas, 
Valkas ja Novodevyatkinos;  

 Täiustada saalihoki, võrkpalli ja jalgpalli materiaalset baasi hankides spordivarustust ja 
vormiriietused;  

 Korraldada saalihoki koolitus Novodevyatkinos kaasates eksperte Lätist ja Eestist; 
 Heade praktikate omandamine ja jagamine (ava- ja lõppkonverents, teatmikud, 

pressiteated ajalehtedes ja kodulehtedel). 

 

Toetusesaaja  

Valga Linnavalitsus (Eesti) 

 
 

Partnerid 

Valka kohalik omavalitsus (Läti) 

Novoedevyatkinskoe kohalik omavalitsus (Venemaa) 

 

 



 
Oodatavad tulemused 

 Spordimeeskondade spordiinventari täiustamine: 
o 2 komplekti saalihoki portesid hangitud (sertifitseeritud, 40m x 20m), mis 

vastavad rahvusvaheliste võistluste korraldamiseks ettenähtud tingimustele 
Lätis ja Venemaal; 

o Hangitud saalihoki vormiriietus 17 Vene, 15 Eesti ja 15 Läti meeskonna mängija 

tarvis ning 3 komplekti väravavahi varustust; 
o 75 jalgpalli vormiriietust ja -jalatseid hangitud Eesti, Läti ja Vene 

meeskondadele; 
o 45 komplekti võrkpalli vormiriietust Eesti, Läti ja Vene meeskondadele; 
o Spordivarustus hangitud kõigile kaasatud spordivõistkondadele (saalihoki, 

võrkpalli ja jalgpalli pallid, saalihokikepid).  
 Korraldatud 6 rahvusvahelist võistlust võrkpallis, jalgpallis ja saalihokis: 2 

võrkpallivõistlust Eestis ja Venemaal, 2 saalihokivõistlust Lätis ja Venemaal, 2 
jalgpallivõistlust Eestis-Lätis ja Venemaal. 

 Koostatud trükis 4 keeles (200 tk läti keeles, 200 tk eesti keeles, 200 tk vene keeles 

ja 600 tk inglise keeles) tutvustamaks tervislikke eluviise, spordisündmusi 
partneromavalitsustes ja projektitulemusi.  

 

Lõppkasusaajad  

 Võrkpalli, saalihoki ning jalgpalli võistkonnad Valgast, Valkast ja Novodevyatkinost, kus 
projektitegevused ellu viiakse  
 

 

Kestvus  

18 kuud 

 
 

Eelarve 

Kogueelarve:  220 000, 00 EUR 
Programmi kaasrahastus: 198 000, 00 EUR (90%)                                                                                   

Projekti kaasrahastus: 22 000, 00 EUR (10%) 

 

Kontaktisik 

Marika Post:   marika.post@valgalv.ee  /   +372 51 09 190 

mailto:marika.post@valgalv.ee

