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WHO soovitab kõigil lastel aktiivselt liikuda vähemalt 60 minutit päevas. Uuringutest
selgub, et Eestis ja Raplamaal on selliseid vaid 15% laste koguarvust. COSI uuringute
andmetel on tervelt 32% I klassi lastest Raplamaal ülekaalulised ning järgneva mõne
aasta jooksul see probleem süveneb veelgi. Nutiseadmete laienev kasutamine on
muutnud laste eluviisi tubasemaks ja passiivsemaks.
Samas on Raplamaal võimalused tegeleda 29 erineva spordialaga, mida pakuvad 43
spordiklubi või ühingut. Maakonnas on päris head treeningvõimalused, toetatakse laste
huvi- ja sporditegevust, aasta-aastalt arendatakse kohalikku sporditaristut.
Hea tahte leppes väljendavad koostööpartnerid
KULTUURIMINISTEERIUM, keda esindab asekantsler Tarvi Pürn,
EESTI OLÜMPIAKOMITEE, keda esindab president Urmas Sõõrumaa,
EESTIMAA SPORDILIIT JÕUD, keda esindab peasekretär Tarmo Volt,
EESTI KOOLISPORDI LIIT, keda esindab president Lauri Luik,
TARTU ÜLIKOOLI SPORDITEADUSTE JA FÜSIOTERAAPIA INSTITUUT,
keda esindab juhataja Priit Kaasik,
RAPLAMAA OMAVALITSUSTE LIIT, keda esindab juhatuse esimees Heiki
Hepner,
RAPLA MAAKONNA SPORDILIIT, keda esindab juhatuse esimees Aivo Sildvee,
RAPLA GÜMNAASIUM, keda esindab direktor Sirje Kautsaar,
KEHTNA VALD, keda esindab vallavanem Indrek Kullam,
KOHILA VALD, keda esindab vallavanem Uku Torjus,
MÄRJAMAA VALD, keda esindab vallavanem Meelis Välis,
RAPLA VALD, keda esindab vallavanem Meelis Mägi,
oma tahet ja valmisolekut aidata kaasa laste ja noorte liikumisaktiivsuse edendamisele,
tervete eluviiside väärtustamisele ja saavutusspordi arendamisele Rapla maakonnas.
Jätkatakse maakonna noortespordi koostöövõrgustiku, Raplamaa Spordiakadeemia
arendamist, et tagada noorsportlastele parimad arenguvõimalused ja kvaliteetsed
teenused, maakonna spordiobjektide tõhusam kasutamine ja spordivaldkonna mõistlik
rahastamine.
Koostööpartnerid viivad hea tahte leppes kavandatud tegevusi ellu heas usus, koostöö
vaimus ja vastastikuses lugupidamises. Kõik kerkivad küsimused lahendatakse
partneritevaheliste avatud läbirääkimiste teel.
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Koostööpartnerid kinnitavad, et nende ühishuvides on luua järgmised eeltingimused
koostööks:
Kultuuriministeerium lähtub oma tegevustes strateegiadokumendist „Eesti
spordipoliitika põhialused aastani 2030“ luues tingimusi spordi ja liikumisharrastuse
edendamiseks, spordi alusväärtuste hoidmiseks ja spordi ja liikumisharrastuse kui
majandusharu arenemiseks.
Eesti Olümpiakomitee on kogu Eesti spordi katusorganisatsioon, mis riigi partnerina
on eestvedaja rahva tervise, ühtekuuluvustunde ja riigi kuvandi loomisel läbi liikumise
ja sportlike saavutuste.
Eesti Koolispordi Liit on avalikes huvides ja heategevuslikel eesmärkidel tegutsev
MTÜ, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud koolispordi ning liikumisharrastuse
edendamisele ja arendamisele Eestis. Eesti Koolispordi Liit loob võimaluse Raplamaa
koolidel liituda projektiga „Sport koolis“ ja pakub võimalust osa saada erinevatest
EKSL poolt korraldatavatest spordivõistlustest ning koolispordiga seonduvatest
liikumisharrastuse projektidest.
Eestimaa Spordiliit Jõud korraldab ja viib läbi Eesti spordisüsteemis kõrgetasemelisi
üleriigilisi spordimänge ja võistlusi mitmetel spordialadel nii noortele, täiskasvanutele
kui ka vanemaealistele.
Konkurentsitihedad võistlused annavad noortele
tippupürgijatele eneseületamise võimalusi ja väärtuslikke kogemusi.
Tartu Ülikooli Liikumislabor panustab laste ja noorte liikumisaktiivsuse toetamisse
teaduspõhiste analüüside, soovituste ja lahendustega ning rakendades ja laiendades
koostöös koolide ja koolipidajatega programmi Liikuma Kutsuv Kool.
Raplamaa Omavalitsuste Liit loob ROL juurde koosseisuvälise Raplamaa
Spordiakadeemia juhataja töökoha koos palgavahenditega 2021. aastal, toetab läbi
kohalike omavalitsuste tervisenõukogude tervist edendavate tegevuste kavandamist ja
korraldamist maakonnas ning tegutseb maakonna terviseprofiili tegevuskava alusel laste
ülekaalu ja vähese liikumisaktiivsuse probleemi lahendamiseks.
Rapla Maakonna Spordiliit pakub oma kontoris Raplamaa Spordiakadeemia
juhatajale rohke maakondliku spordiinfoga viljaka töökeskkonna. Spordiliit on
igakülgne koostööpartner meie koolidele korraldades koolispordi meistrivõistlusi.
Rapla Gümnaasium võimaldab koolis valikaine kursuse raames viia läbi
Spordiakadeemia õppekorraldusest tulenevaid lisatreeninguid. Kool on valmis jagama
oma kolme aasta kogemusi ka teistele huvilistele.
Raplamaa kohalikud omavalitsused - Kehtna, Kohila, Märjamaa ja Rapla vallad
edendavad laste ja noorte liikumisharrastust eraldades huvihariduse ja spordiõppe
toetusi, arendavad sporditaristut vastavalt omavalitsuste arengukavadele ning
panustavad Raplamaa Spordiakadeemia rajamisse ja toimimisse vastavalt maakonna
arengustrateegia tegevuskavale.
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