
Ühisprojekt „Lehola-Lembitu mängude korraldamine” 

MTÜ Lehola 2005 viib ajavahemikul 05.07.2016-30.08.2018 koostöös projektipartneritega 

Suure-Jaani Vallavalitsus ja MTÜ Spordiklubi Suure-Jaani United ellu ühisprojekti „Lehola-

Lembitu mängude korraldamine”. Projekt on saanud vastavalt PRIA peadirektori 19.09.2016 

otsusele nr 13-6/674 toetuse PRIA LEADER-programmist Rohelise Jõemaa Koostöökogu 

meetmest 4.1. Projekti eesmärgiks on ühiselt tegutsedes soodustada kolme sektori partnerlust 

ja koostööd Suure-Jaani vallas elanikkonda liitva aastaringse osalusvõimalusega ürituse 

organiseerimisel ning pikaaegse traditsiooniga spordiürituse – Lehola-Lembitu mängude 

korraldamise kaudu rahvasporti edendada, toetada vallaelanike hulgas tervislikke ja sportlikke 

eluviise ning  populariseerida liikumisharrastust.  

Projekti raames korraldatakse projektipartnerite koostöös 2 aasta vältel Lehola-Lembitu 

mängud kokku 1200 osalejale igal aastal 20 erineval alal. Projekt on uuenduslik, kuna sarnast 

mitmeaastast omavalitsuse, külakogukonna ja ettevõtjate koostöös korraldatavat 

spordivaldkonna mitmeaastast projekti pole varem Rohelise Jõemaa piirkonnas korraldatud. 

Ka spetsiaalne koolitus "Piirkondlike spordiürituste korraldamine ja vabatahtlike kaasamine" 

kohtunikekogule ja piirkondade eestvedajatele toimub esmakordselt. 

Kõige olulisemaks lisandväärtuseks ongi elanike initsiatiivist lähtuv ning samas kõigile 

osapooltele väärtuslik ja kasulik kolme sektori koostöö ja partnerlus, loomulikult ka saadav 

tulemus – aktiivsete, sportlike ja terviseteadlike inimeste arvu kasv piirkonnas ning suurem 

oskus ja võimekus teisi oma tegevuste arendamisse kaasata. Hästi organiseeritud ja 

rahvarohked spordimängud ning külade suvepäev muudavad piirkonna atraktiivseks, aitavad 

kaasa elukeskkonna parandamisele ja toetavad hea maine kujundamist. 

 



 

Tegevus  Tegevuse periood                              Tulemus    

1. Projekti käivitamine, 

tööjaotus 

projektimeeskonnas, 

vajalikud 

läbirääkimised 

juhendite, reklaami jms 

osas, kokkulepete 

sõlmimine, ajakava 

täpsustamine. 

juuli-august 2016 Sõlmitud on vajalikud kokkulepped ja 

täpsustatud tegevuste ajakava. Projektitegevused 

on ette valmistatud, mängude ajakava ja juhendid 

kinnitatud, kõigi projektimeeskonnas osalejate 

rollid ja tööjaotus kokku lepitud. 

2. Lehola-Lembitu 

mängude erinevate 

võistluste 

ettevalmistustööd 

(reklaam, vahendite 

ost, võistluspaikade 

ettevalmistus, osalejate 

registreerimine jms) 

ning võistluste 

läbiviimine kahel aastal 

kokku 20 alal, sh 

külade suvepäevade 

võistluste 

korraldamine. Mängud 

viiakse läbi vastavalt 

üldjuhendile  ja alade 

võistlusjuhenditele. 

august 2016 – 

juuli 2018 

Projektimeeskonna kõik liikmed täidavad oma 

vastutusala ülesandeid. Kõik ettevalmistustööd 

on teostatud plaanipäraselt, kõiki huvilisi on 

teavitatud mitmete erinevate infokanalite  

kaudu. Kõik projektis muretsetavad vahendid  

on ostetud ja kasutuses. Lehola-Lembitu 

mängud viiakse igal aastal 20 võistlusalal läbi 

väga heal tasemel, osalejate arv kasvab ning 

tulemused avalikustatakse operatiivselt  

kodulehel noortekas.suure-jaani.ee/sport/. 

3.Koolituse 

korraldamine 

kohtunikekogule ja 

piirkondade 

eestvedajatele. 

august –

september 2017 

Kohtunikekogu ja piirkondade eestvedajate 

pädevus ning motivatsioon on kasvanud tänu 

korraldatud koolitusele.   

4. Kokkuvõtete 

tegemine, tagasiside 

osalejatelt ja 

korraldustoimkonnalt, 

aruandlus ja 

jätkutegevuste 

kavandamine.  

august 2018 Tagasiside põhjal on kokkuvõtted tehtud, finants- 

ja tegevusaruanded esitatud õigeaegselt, 

kavandatud on edasine  Lehola-Lembitu 

mängude programm.  


