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PÕLVA MAAKONNA SPORDILIIDU
ARENGUKAVA
2012 – 2020
Põlva Maakonna Spordiliidu juhatuse koosoleku otsusega nr 9, 13.detsember 2016.a
otsustati arengukavas sisse viia hetkeolukorda iseloomustavad muudatused, arengukava kehtivust
pikendada 2020. aastani. Spordiliidu juhatuse otsus kinnitatud spordiliidu üldkogul 3.mail 2017.a.
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SISSEJUHATUS
Käesoleva arengukava koostajaks on Põlva Maakonna Spordiliit /edaspidi liit/, mis on asutatud
eesmärgiga
1) edendada sporti ja liikumisharrastust Põlvamaaa elanikkonna kehalise ja vaimse jõu tõstmiseks
2) arendada liikmesklubide ja koostööpartnerite ühistegevust.
Liidust on välja kujunenud organisatsioon, mis tegutseb eelkõige liikmete ja spordiliikumise arengu
huvides. Läbi liidu tegevuse peab jätkuvalt paranema liidu liikmete koostöövõime, partnerlus
avaliku sektoriga, kasvama klientide ja partnerite teadlikkus.
Arengukava koostamisel on lähtutud järgmistest dokumentidest:
* Põlva Maakonna Spordiliidu põhikirjast
* Põlva Maakonna Spordiliidu arengukavast 2007 – 2011
* Eestimaa Spordiliit Jõud arengukavast 2011-2018.
Arengukava koostamise eesmärgiks on kujundada
ühine arusaam liidu ülesannetest ja
arengusuundadest, et tagada läbi mõtestatud ja sihipärase tegevuse liidu stabiilne areng ja
tulemuslikkus liidu liikmete ühishuvide elluviimisel.
Arengukava on koostatud viieks aastaks, vaadatakse läbi üks kord aastas, antakse hinnang toimunud
tegevusele ning vastavalt vajadusele viiakse sisse muudatused.
Põlva Maakonna Spordiliidu arengukava juhib ja koordineerib Põlva Maakonna Spordiliidu juhatus.
Arengukava elluviimist rahastatakse riiklikest vahenditest ning omatulust. Arengukavaga seotud
tegevusteks taotletakse projektipõhiseid finantseeringuid erinevatest allikatest: Eesti Kultuurkapital,
Hasartmängumaksu Nõukogu, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Kohaliku Omaalgatuse Programm.

TAUSTINFORMATSIOON JA HETKEOLUKORD
24. aprill 1990.a. asutatud Põlva Maakonna Spordiselts reorganiseeriti 6. aprill 1995.a. klubide
liiduks Põlva Maakonna Spordiliit, mis on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev
vabatahtlik piirkondlik spordiliit, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud sportliku tegevuse
arendamisele Põlvamaal.
2016.a. seisuga tegutseb Põlva maakonnas 40 spordiklubi, kelledest 27 on spordiliidu liikmed:
1. Ahja valla Spordiklubi Siplegas
2. AS Tere Spordiklubi Mumuu
3. Kanepi Spordiklubi
4. Spordiklubi Sun Dome
5. Korvpalliklubi Räpina Kotkad
6. Laheda Spordiklubi
7. Mooste valla Spordiklubi Mõis
8. Orienteerumisklubi Põlva Kobras
9. Orava Spordiklubi
10. Põlva Jalgpalliklubi Lootos
11. Põlva Kergejõustikuklubi
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12. Põlva Käsipalliklubi
13. Põlva Laskespordiklubi
14. Põlva Maadlusklubi Lapiti
15. Põlva Male-Kabeklubi
16. Põlva Matkaklubi
17. Põlva Terviseklubi
18. Spordiklubi Serviti
19. Põlva Tenniseklubi
20. Räpina Spordiklubi
21. Spordiklubi Verko
22. Valgjärve Spordiklubi
23. Võrkpalliklubi Volly
24. Värska Orienteerumisklubi Peko
25. Vastse-Kuuste Spordiklubi Känguru
26. Vabaajaklubi Toushi
27. MTÜ Jäälind
Põlva maakonnas välja kujunenud ühe töövõimelise katusorganisatsiooni tegevus on otstarbekas
ega killusta maakonna sporti. Põlva Maakonna Spordiliit täidab Eesti Olümpiakomitee, Eestimaa
Spordiliit “JÕUD”, Eesti Koolispordi Liidu liikmena edukalt oma põhikirjalisi ülesandeid ning teeb
tihedat koostööd Põlva Maavalitsuse, Põlvamaa Omavalitsuste Liidu ja teiste üleriigiliste ning
maakondlike spordiühendustega.
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 ülemaakonnaliste spordiürituste kõrval korraldavad klubid ka üleeestilisi ja rahvusvahelisi võistlusi.
Maakonna meistrivõistlusi korraldatakse 24, karikavõistlusi 4 spordialal. Koolinoorte meistrid
selgitatakse 17 spordialal. Toimuvad ülemaakonnalised suve- ja talimängud, erinevad
piirkonnavõistlused. Edukalt on käivitunud harrastusspordisari LIIGU TERVISEKS!, mille
peamiseks eesmärgiks on inimeste kaasamine süstemaatilisele kehalisele tegevusele.
Maakonna spordikaader on kvalifitseeritud. Kehalise kasvatuse õpetajaid maakonnas 27, nendest
kõrgharidus 26-l. Kutsekvalifikatsiooniga treenereid on 44, nendest 5. ja kõrgema kategooria
treenereid 30.
Eesti spordiregistri spordiobjektide alamandmekogu andmebaasis on maakonna 84 erinevat
spordiehitist. Suurim neist on Põlva Spordikeskus, mis koosneb sportmängude saalist,
maadlussaalist, jõusaalist, võimlemissaalist ja siseujulast. 2003.aastal valmis rahvusvahelistele
nõuetele vastav sportmängude saal Põlva Mesikäpa Hall. Kaasaegsed võimlad on valminud Ahjale,
Oravale. Tervisespordikeskused Mammastes ja Värskas.
Renoveerimist vajavad Põlva lasketiir, Põlva ja Räpina staadionid.
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MÖÖDUNUD ARENGUPERIOODI TULE MUSED
Möödunud arenguperioodi olulisteks tulemusteks on:
* liidu kindel koht Eesti spordimaastikul ja maakonna spordielu korraldamisel;
* liit tegutseb tervikliku organisatsioonilise süsteemina - üldkogu, juhatus, palgaline sekretariaat ja
tihe koostöö erinevatel tasanditel;
* toimib kõigile osalemist võimaldav, laiahaardeline ja mitmetasandiline võistlus- ja harrastusspordi
süsteem;
* maakonna tali-ja suvemängude traditsiooni jätkumine;
* teiste traditsiooniliste spordiürituste läbiviimine;
* võistluste juhendite, võistlussüsteemide korraldamise, üldise infovahetuse taseme paranemine;
* maakonna võistkondade saatmine Eestimaa suve- ja talimängudele, Eestimaa Spordiliit Jõud
meistri- ja karikavõistlustele, Eesti Koolispordi Liidu üleriigilistele finaalvõistlustele;
* koostöö laienemine ning sidemete tugevnemine nii üleriigiliste kui maakonnasiseste
(spordi)organisatsioonidega;
* koostöös erinevate organisatsioonidega on korraldatud mitmeid üleriigilisi võistlusi ja
täiendkoolitusi;
* Põlvamaa Spordi kodulehekülje korraldamine;
* transporditeenuse osutamine;

Tendentsid tegevusvaldkonnas
Positiivselt on mõjutanud liidu tegevust üldine elatustaseme tõus, spordi kui meelelahutuse
tähtsustumine ja populaarsuse tõus, sportimise tingimuste ja võimaluste paranemine,
harrastusspordiga tegelejate arvu kasv, infotehnoloogia tormiline areng.
Negatiivselt on mõjunud liidu tegevusele Eesti spordikorralduse suutmatus tegutseda territoriaalselt,
maainimeste vähene teenistus ja tööpuudus, noorte vähene huvi spordi vastu, klubide vähene
suutlikkus täiendavate rahade taotlemisel, spordirajatiste ja terviseradade vähesus ning halb
majandamine, spordikaadri vananemine ja madal motivatsioon.
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ÜLDINE OLUKORD
Liit näeb oma töös järgmisi tugevaid ja nõrku külgi, võimalusi ja ohte ning probleeme ning nendega
seotud strateegilisi ülesandeid:

TUGEVUSED

NÕRKUSED

SWOT
• Tugevad traditsioonid
• Toimiv spordi koordineerimise
süsteem
• Toimiv kalenderplaan ja
võistlussüsteem
• Kvalifitseeritud kaadri olemasolu
• Organiseeritud klubiline tegevus
• Harrastusspordi populaarsus
• Koostöövalmidus
• Avatus teistele
(spordi)organisatsioonidele
• Jätkusuutlikkus
• Koolitused, koostööpäevad
• Finantseerimise stabiliseerumine
• Erineva tasemega spordivõistluste
korraldamise kogemused
• Palgaline tegevjuht ja kontori
olemasolu

SWOT
• Liidu vajalikkuse tunnetamise
puudulikkus spordiklubide hulgas
• Liikmesklubide passiivsus
otsustusprotsessides
• Piiratud rahalised vahendid
• Sporditegevuse eest vastutavate
isikute puudumine omavalitsustes
• Klubijuhtide aktiivsuse
vähenemine
• Sporditöötajate ja aktiivi puudulik
tunnustamissüsteem
• Maakonna meistrivõistluste vähene
tähtsustamine harrastajate poolt

•

•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•

Strateegilised ülesanded
Korralikult ette valmistatud
võistlusjuhendid, eeskujulikult
korraldatud võistlused, üritused
Järjepidev spordiaktiivi (juhid,
treenerid, õpetajad, kohtunikud)
koolitamine, info vahendamine
Ühisprojektide kirjutamine ja
läbiviimise korraldamine
Ühistegevustesse noorte kaasamise
suurendamine
Ühishangete (meened,
spordiinventar, jm) korraldamine
Võistluste tarbeks väikevahendite
renditeenus (võimendus, telgid, jm)
Koostöö tugevdamine maakonna
tervisenõukoguga info ja teabe
jagamiseks ning ennetustegevuseks

Strateegilised ülesanded
Prioriteetide määratleme spordi eri
tasandite ning spordiga tegelejate
eri vanuste osas
Spordiklubide tegevuse toetamise
osatähtsuse suurendamine
Lisavahendite kaasamine
erinevatest fondidest ja
programmidest
Liikmete osaluse ja kaasatuse
tagamine
Koostöö arendamine erinevate
institutsioonidega
Tunnustussüsteemi väljatöötamine
ja elluviimine
Meistrivõistluste osatähtsuse
suurendamine, finantseerimise
parandamine
Koostöö meediaga
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SWOT
• Liidu poolt osutatavate teenuste
VÕIMALUSED
mitmekesisus ja kõrge kvaliteet
• Koostöö liikmetega
• Koostöö teiste partneritega: EOK,
KOV, MV-d, Kult.min, toetajad,
sihtkapitalid, jne.
• Spordiürituste organiseerimine
• Uute tehnoloogiate rakendamine
• Kultuuripoole kaasamine ürituste
korraldamisel
• Atraktiivsete alade lisandumine
• Noorte kaasamine
• Omaalgatuse laienemine
• Sporditöötajate motivatsiooni
tõstmine
• Kodukohajärgse spordi- ja
liikumisharrastuse hoogustamine,
täiendamine
• Liikumisharrastuse projektide
algatamine ja läbiviimine
• Üldsuse terviseteadlikkuse
kasvamine

•

•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

OHUD

SWOT
• Rahvastiku vähenemine
• Vähene tervist väärtustav
riigipoliitika
• Elukalliduse tõus
• Projektide rahastamata jätmine
• Klubide vähene huvitatus liidu
otsustusprotsessidesse ja
tegevustesse
• Liidu liikmeskonna vähenemine
• Praeguste eestvedajate väsimine ja
loobumine
• Sporditöötajate madal palk
• Tarbimisele suunatud reklaami
mõju
• Huvi puudumine, mugavustsoonis
olemine
• Üldine tervisliku seisundi
halvenemine
• Konkurentsi puudumine

•
•
•
•
•
•
•
•

Strateegilised ülesanded
Maakondliku spordiinfo
koostamine ja veebipõhine
kättesaadavus
Klubide toetamine nõu ja jõuga
Erinevatel tasanditel koostöö
tõhustamine
Spordiürituste korraldamise taseme
paranemine ning uute spordialade
lisandumine
Koolituste ning mõttekodade
organiseerimine
Ideede postkast
Ideede esitajate tunnustamine,
motiveerimine
Lisavahendite kaasamine
erinevatest fondidest ja
programmidest
Konsulteerimine spordipaikade
projekteerimisel, ehitamisel ja
rekonstrueerimisel
Koostöö tugevdamine maakonna
tervisenõukoguga info ja teabe
jagamiseks ning ennetustegevuseks
Koostöö meediaga
Strateegilised ülesanded
Oma esindaja riigikogus, EOK-s,
lobbytöö oma tegevuseks
Riigi seadusandluse muutmine
spordi soodustamise suunas
Motiveerimine
Mitmekesistada spordialasid
Projektid, taotlused
Tegevustoetused liikmesklubidele
Tervislike eluviiside
propageerimine
Atraktiivsed võistlused meedia
tähelepanu tõmbamiseks
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Probleemid
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Palgalise kaadri vähesus ja alamotiveeritus spordiorganisatsioonides.
Nõrk koostöö spordikorralduse erinevate tasandite ja osapoolte vahel.
Spordi ja liikumisharrastuse vähene rahastamine ning investeeringute vähesus.
Spordivaldkonna eestvedajate nappus ja alamotiveeritus.
Entusiastide järelkasvu puudumine.
Noorte vähenemine ja äravool.

Teenused ja kliendid
Liidu peamised teenused oma klientidele on:
Teenused
1. Spordiürituste (sh võistluste) korraldamine
2. Ühisprojektide kirjutamine ja läbiviimise
eestvedamine
3. Kampaaniate, propagandaürituste
korraldamine
4. Koostöösidemete loomine
5. Infovahetuse korraldamine
6. Ühishangete (meened, spordiinventar, jm)
korraldamine
7. Koolituse organiseerimine ja
vahendamine
8. Autobussi, varustuse renditeenus

Kliendid
Põlvamaa elanikkond, spordihuvilised
spordiklubid, spordiga tegelejad
Põlvamaa elanikkond, omavalitsuste
sporditöötajad, spordiklubid
omavalitsuste sporditöötajad, spordiklubid,
EOK, KM, koolinoored
Põlvamaa elanikkond, spordihuvilised, EOK,
KM, omavalitsuste sporditöötajad, spordiklubid
spordiklubid
spordijuhid, omavalitsuste sporditöötajad,
spordiklubid, koolinoored
koolid, spordiklubid, spordiga tegelejad

Sisemised tegevusvaldkonnad
Liidu sisemised tegevusvaldkonnad on:
Töö seadus-, korraldusloome ja normatiivsete aktidega;
Mainekujundus, avalikud suhted, kommunikatsioon;
Koostöö- ja partnerlussuhted;
Liikmetele suunatud tegevus ja organisatsiooniline ning arvestusalane töö:
• Liikmed
• Teenused, üritused
• Eelarve
• Planeerimine, aruandlus

Partnerid
Liidu peamisteks partneriteks oma eesmärkide täitmisel on:
-

Kultuuriministeerium
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Olümpiakomitee
Eestimaa Spordiliit Jõud
Eesti Koolispordi Liit
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-

Põlva Maavalitsus
Põlvamaa Omavalitsuste liit
Põlva maakonna spordiklubid
Põlva maakonna koolid
Põlva maakonna ajaleht Koit
spordialaliidud
üle-eestilised spordiühendused

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, maakonna spordi arengule kaasaaitavate projektide käivitamise ja läbiviimise
toetajaks.
- igal liidu liikmel on õigus välja öelda 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.
- liit on orienteeritud oma liikmete arengu tulemuslikkusele.
- liikmete ühishuvide kaitsmine, esindamine ja nende tunnustamine.
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 –
- Heade, eetiliste tavade järgimine, liidu liikmete omavahelises suhtlemises, liidu ja tema liikmete
hea nime ja väärika maine kujundamine.
- Oma sümboolika kasutamine liidu esindamisel.
Tervete eluviiside propageerimine Arengu, tegevuste toetamine, mis tagab tervislike eluviiside väärtustamise
Usaldusväärsus –
- liit püüab oma tegevusega luua oma liikmete, partnerite ja klientide vahel vastastikuse arusaamise
ja usalduse õhkkonna.
- liidu liige on lojaalne liidule ega ohusta oma organisatsiooni tegemistega kunagi liidu mainet.
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Uuenduslikkus –
- liidu liikmete õppimisvõime arendamine ning uuenduslike ideede ja tegevuste toetamine.
- liidu poolt koolituse pakkumine partneriele ja klientidele.
- liidu organisatsiooni ülesehituses ja tegevuses kaasaegsete meetodite ja vahendite rakendamine.

MISSIOON
Põlvamaa sporditraditsioonide hoidmine, arendamine ning kõigile põlvamaalastele erineval
sportlikul tasemel spordiharrastuse võimaldamine.

VISIOON
Aastal 2019 on Põlva Maakonna Spordiliit jätkuvalt kogu maakonna spordielu koordineeriv,
suunav, toetav, tugev ja elujõuline spordi ning liikumisharrastuse organiseerimisele kaasaaitav
organisatsioon.

SPORDILIIDU EESMÄRGID JA TEGEVUSED EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS
Pikemaajalised (strateegilised) eesmärgid
* Lähtuvalt Eesti spordipoliitikast aidata spordiklubidel alaliitudele ennast nähtavaks teha;
* Liikumisharrastust ja sportimist toetava maksupoliitika juurutamiseks ettepanekute tegemine;
* Üksikute sportlaste esitlemine;
* Noorte ja laste sportliku tegevuse pidev toetamine;
* Koolituse ja täiendõppe tagamine;
* Piirkondlike tervise-ja spordikeskuste väljaarendamine (hõlmab sportimispaika, inventari,
juhendajat, med.kontrolli) kasutamiseks nii kohalikule elanikkonnale kui ka külalistele;
* Nõustamine, kaasaaitamine – organisatsioonide, haridusasutuste spordihuviliste abistamine ja
nõustamine sporditöö korraldamisel;
* Elanikkonna jätkuv kaasamine harrastusspordiga tegelemisele.
* “Põlvamaa – rohelisem elu” tutvustamine spordi kaudu;
Lühiajalised tegevuseesmärgid
* Tugevad spordiklubid – kõigile huvilistele võimalusi pakkuv ja saavutusvõimeline sport. Aidata
organisatsioonilise ja metoodilise tegevusega kaasa spordiklubide arengule ja jätkusuutlikkusele;
* Spordiklubide toetamisel lähtuda eelkõige klubi tegevusest, tulemustest ja noortega tehtavast
tööst;
* Tihendada koostööd kohalike omavalitsustega;
* Aukohal oma kodukoha sporditraditsioonide hoidmine;
* Rõhuasetus noortespordile – igal noorel on võimalus tegeleda liikumisharrastuse ja spordiga;
* Spordiliidu kui spordiinfokeskuse töö jätkamine ja arendamine.
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Tegevused eesmärkide saavutamiseks
Inimressursi arendamine
Tegevused
1. Klubijuhtide koolitus
2. Treenerite koolitus
3. Kehalise kasvatuse õpetajate
koolitusseminaride korraldamine
4. Kohtunike koolitus
5. vabatahtlike kaasamine

Institutsiooni arendamine
Tegevused
1. Spordiliit
1.1. maakondliku spordiinfo
koostamine ja veebipõhine
kättesaadavus
1.2. maakonna spordikalendri
koostamine
1.3. spordivõistluste korraldamine
1.4. koolituste korraldamine
1.5. parimate sportlaste valimine,
autasustamine
1.6. kodulehekülje hooldamine
1.7. õppematerjalide jaotamine
1.8. spordiinfokeskuse arendamine
2. Spordiklubid
2.1. spordiklubide tegevuse
toetamine, ürituste korraldamine,
projektid erinevate sihtgruppide
kaasamiseks
2.2. spordikalendri koostamine
2.3. osalemine erinevatel
võistlustel
2.4. parimate tunnustamine
2.5. koolituste organiseerimine
2.6. töö noortega (treeningud,
laagrid, võistlused)
2.7. koostöö arendamine erinevate
institutsioonidega
2.8. kutsekvalifikatsiooniga
treenerite rakendamine
3. Kehalise kasvatuse
ainesektsioon

Kes/teostaja
spordiliit
spordiliit, klubid,
alaliit
spordiliit,
ainesektsioon
spordiliit, klubid,
koolid
spordiliit, klubid,
koolid

Aeg
pidev
pidev

Finantseerimine
projektid
EOK, projektid, muu

pidev

POL, projektid

pidev

projektid

pidev

projektid

Kes/teostaja

Aeg

Finantseerimine

spordiliit, klubid

pidev

omavahendid

spordiliit, klubid,
koolid, OV
spordiliit, klubid,
koolid, OV
spordiliit, klubid
spordiliit

1x aastas

omavahendid

pidev
pidev
1x aastas

SL, OV toetus, projektid,
sponsorid
projektid
projektid

spordiliit
spordiliit
spordiliit

pidev
pidev
pidev

omavahendid
KM, EOK
KM

klubi

pidev

SL toetus, OV toetus,
projektid, sponsorlus

klubi
klubi

1x aastas
pidev

klubi
klubi
klubi

1x aastas
pidev
pidev

klubi
projektid, sponsorid,
omavahendid, OV, SL
projektid, omavahendid
projektid
OV, projektid, muu

klubi

pidev

klubi

pidev

OV, SL, projektid,
omavahendid
EOK, OV toetus,
omavahendid, SL
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3.1. koolinoorte võistluskalendri
koostamine
3.2. koolinoorte võistluste
korraldamine
3.3. koolispordi projektüritused
(Noor Lõvisüda, Meri ja Päike,
Reipalt Kooli, Talverõõmud,
Looduse Kilomeetrid)
3.4. koolituste korraldamine

ainesektsioon,
spordiliit
koolid, spordiliit,
klubid
Koolid, spordiliit

Ainesektsioon,
spordiliit, klubid

2x aastas

projektid, POL

pidev

Spordiliit, projektid, POL

Vastavalt Koolid, spordiliit,
kalender- projektid, POL, EKSL,
plaanile
muu
pidev

POL, spordiliit, projektid

SEIRE JA HINDAMINE
Seire ja hindamise eesmärgiks on koguda informatsiooni, et arengukava kujundajad ja
administreerijad saaksid tagasisidet arengukava elluviimise EDUKUSE ja TULEMUSLIKKUSE
kohta, st. kui hästi kavandatu praktikas toimib ning kas ollakse saavutamas seatud eesmärke.
Läbiviidud tegevuse eesmärkidele vastavuse hindamine ja käesoleva arengukava läbivaatamine ja
uuendamine toimub liikmete ettepanekute alusel juhatuse poolt vähemalt üks kord aastas.
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