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I. ÜLDOSA 

 

1. MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi (edaspidi: spordiklubi) on Tartu Ülikooli 

sporditegevust arendav ja toetav mittetulundusühing, mille liikmed on Tartu Ülikool 

(edaspidi: ülikool) ja Tartu Ülikooli Rektorite Sihtasutus.  

2. Arengukava on strateegiline dokument, mis määrab spordiklubi arengu põhisuunad 

aastateks 2013–2017. Arengukava on  spordiklubi järgnevate aastate tegevuskavade ning 

finantsplaanide (tulude-kulude kavand, eelarve) koostamise alus.  

3. Arengukava aastateks 2013–2017 lähtub Tartu Ülikooli seadusest ja põhikirjast, ülikooli 

arengukavast, spordiklubi põhikirjast, ülikooli ja spordiklubi vahelistest lepingutest, ülikooli 

kehakultuuriteaduskonna arengukavast, spordiseadusest, Eesti spordikongressi otsustest,  

rahvusvahelist spordiliikumist tunnustavatest printsiipidest ning teistest sporditegevust 

reguleerivatest riiklikest ja rahvusvahelistest õigusaktidest jm dokumentidest. 

4. Spordiklubi missioon on kujundada sportimisharjumusi, tagada ülikooli kehakultuuri-

teaduskonna spordiõppeks ja teadustööks vajalikud tingimused ning edendada 

sporditegevust oma liikmete ning avalikkuse huvides. 

 

II. SIHTRÜHMAD 

 

5. Spordiklubi liikmete huvidest lähtuvalt on spordiklubi sihtrühmad prioriteetuse järjekorras: 

5.1. ülikooli liikmeskond – ülikooli nõukogu liikmed, ülikooli töötajad, üliõpilased, arst-

residendid, emeriitprofessorid, emeriitdotsendid, audoktorid ja auliikmed  

5.2. üliõpilased - saavutussportlased –  ülikooli esindavad üliõpilassportlased 

5.3. harrastussportlased – tervislikust eluviisist ja kehalisest liikumisest  lugupidavad 

spordiklubi kliendid, eelkõige ülikooli liikmeskond 

5.4. noorsportlased – spordiklubi spordikooli õpilased kui potentsiaalsed ülikooli 

üliõpilased ning  spordiklubi saavutussportlased 

5.5. tippsportlased –  ülikooli ja spordiklubi esindavad profisportlased. 

 

III. SPORDIKLUBI STRATEEGILISED EESMÄRGID 

 

6. Spordiklubis on toimiv töökorraldus, mis tagab võimalused nii harrastus-, saavutus-, tipp- 

kui ka noortespordi arenguks.  

7. Ajakohastatud infrastruktuuri abil on loodud võimalused ja tingimused 

kehakultuuriteaduskonna spordiõpetuseks, teadus- ning treeningtööks, liikumisharrastuseks 

ning tippspordi arenguks.  
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8. Spordiklubis on loodud tugisüsteem, mis motiveerib ja toetab andekaid noorsportlasi, et 

omandada akadeemiline haridus ülikoolis koos tipptasemel sporditegevusega. 

 

IV. SPORDIKLUBI TEGEVUSVALDKONNAD 

 

9. Lähtuvalt spordiklubi strateegilistest eesmärkidest on spordiklubil viis põhilist 

tegevusvaldkonda: 

9.1. Sihtrühmade sporditegevuse arendamine ja edendamine ning sportlike eluviiside 

kujundamine 

9.2. Spordihoonete ja -rajatiste arendamine ning haldamine 

9.3. Spordiklubi kui organisatsiooni arendamine 

9.4. Tartu linna ja Eesti spordipoliitika kujundamine  

9.5. Sporditegevuse kaudu ülikooli maine kujundamises osalemine 

 

10. Sihtrühmade sporditegevuse arendamine ja edendamine ning sportlike eluviiside           

kujundamine 

10.1. Spordimeisterlikkuse tasemest lähtuvalt üliõpilassportlaste ettevalmistuse toetamine 

spordiklubis välja töötatud tugisüsteemi alusel ja valmistumisel rahvusvahelisteks 

tiitlivõistlusteks, ühendades sellega  tipptasemel sportimise akadeemilise hariduse 

omandamisega. 

10.2. Eri tasemega üliõpilaste-saavutussportlaste arendamine, arvestades ülikooli 

sporditraditsioone ja eri spordialade populaarsust Eestis ning lähtudes ülikooli 

spordihoonete ja -rajatiste võimalustest.   

10.3. Organiseeritud treeningtegevuse kaudu mitmekülgsete sportimisvõimaluste tagamine 

ning sportimisharjumuste kujundamine sihtrühmadele. 

10.4. Treenerite tegevuse väärtustamine ja motiveerimine tulemuslikkuse ning treenerite 

kutsekvalifikatsiooni parandamise kaudu.  

10.5. Noortespordi arendamine spordiklubile prioriteetsetel spordialadel ning koostöö 

koolide ja teiste spordiklubidega eesmärgiga võimaldada andekatel noorsportlastel 

jätkata tipptasemel sportimist ja haridusteed ülikoolis. 

10.6. Tippspordi arendamine, eelkõige suure publiku- ja meediahuviga spordialade 

toetamine ning selleks vajalike tingimuste tagamine koostöös ülikooli ja toetajatega. 

 

11. Spordihoonete ja -rajatiste arendamine ning haldamine 

11.1. Spordiklubi haldusalas olevate spordihoonete ja -rajatiste otstarbekas kasutamine ning  

nende jätkusuutlik majandamine. 

11.2. Välimänguväljakute ja üldkehalise ettevalmistuse linnaku väljaehitamine treening- ja 

õppetööks ning avalikuks kasutamiseks.  

11.3. Ülikooli staadioni tribüüni ja olmehoone rekonstrueerimine ning staadioni 

renoveerimine ajakohastele tingimustele vastavaks spordirajatiseks.  
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11.4. Ujula 4 asuva spordihoone väljaarendamine ajakohastele tingimustele vastavaks 

spordiõppe, treening- ning võistluskeskuseks, sõltuvalt ülikooli investeerimis-

võimalustest ja spordiklubi võimekusest välisrahastuse kaasamisel ning lähtudes 

eelkõige ülikooli kehakultuuriteaduskonna vajadustest. 

 

12. Spordiklubi kui organisatsiooni arendamine  

12.1. Spordiklubi jätkusuutlikuks arenguks vajaliku tugistruktuuri tagamine. 

12.2. Spordiklubi tasakaalustatud eelarve kindlustamine liikmemaksudest, eraldistest, 

toetustest, õppemaksudest ja majandustegevusest saadud vahenditest. 

12.3. Liikmemaksude arvelt kaetakse esmajärjekorras spordihoonete ning -rajatiste 

haldamiskulud, spordiklubi üldkulud ning üliõpilassportlaste treening- ja 

võistlustegevuse kulud, mis on seotud üliõpilassportlaste ettevalmistuse ja üliõpilaste 

tiitlivõistlustel osalemisega.  

12.4. Turundusstrateegia väljatöötamine koostöös ülikooliga. 

12.5. Spordiklubi töötajate kvalifikatsiooni ja teadlikkuse pidev parandamine. 

12.6. Toetajate tihedam sidumine spordiklubi igapäevategemistega, uute sponsorlahenduste 

väljatöötamine.  

 

13. Osalemine Tartu linna ja Eesti spordipoliitika kujundamisel  

13.1. Koostöö riiklike struktuuride, omavalitsuste, haridusasutuste ja spordi-

organisatsioonidega. 

13.2. Koostöös Eesti Olümpiakomitee, kõrgkoolide, eeskätt teiste Tartu kõrgkoolide, ning    

spordialaliitudega tippsportlaste akadeemilise toetussüsteemi väljatöötamine    

eesmärgiga rajada Tartusse õpilas- ja üliõpilasspordi tippkeskus. 

13.3. Eesti ja Tartu linna spordipoliitika kujundamisele kaasaaitamine. 

 

14. Sporditegevuse kaudu ülikooli maine kujundamises osalemine  

14.1. Ülikoolile positiivse kuvandi loomine eduka esinemisega riiklikel ja rahvusvahelistel 

spordivõistlustel ning  atraktiivsete spordivõistluste  ja -ürituste korraldamisega. 

14.2. Spordiklubi infokanalite sisu ajakohasena hoidmine, info kättesaadavaks tegemine ja 

koostöö meediaga. 

14.3. Ülikooli kaubamärgiga spordivarustuse ja spordiga seotud meenete kollektsiooni 

loomine koostöös ülikooliga (turundus- ja kommunikatsiooniosakond). 

 

Vastu võetud MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi juhatuse koosolekul 18. mail 2012. a 

 

Heaks kiidetud Tartu Ülikooli rektoraadis 29. jaanuaril 2013. a. 

 

Kinnitatud Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi üldkoosolekul 30. jaanuaril 2013. a. 


