
Infotund 20. november 2018 



Kuupäevad 

• 23. november – Spordiaasta Tähed kutsete nimekiri 

 

• 26. november – Eestimaa spordihing kandidaadid 

 

• 03. detsember – täitevkomitee 

 

• 11. detsember – esindajate kogu 

 

• 27. detsember – Spordiaasta Tähed 

 

• 17. jaanuar 2019 – medalistide vastuvõtt 



Aasta Sportlane 2018 

Hääletuse ajakava: 

Novembri 1. nädal – Spordiorganisatsioonidelt sisendi 

kogumine 

Novembri 2.-3. nädal – Sportlaskomisjonilt sisend 

Nov 4. nädal kuni 14.12. – Spordiorganisatsioonide 

hääletus (veebis, avalik/alates 28.12/) 

03.12 - 20.12 - Rahvahääletus 

20.12 - Spordiajakirjanike hääletus 

27.12 - Aasta Sportlaste väljakuulutamine 



IX spordikongress 



Eestimaalaste füüsiline ja vaimne tervis 
riiklikuks prioriteediks! 
• Iga laps ja noor peab igapäevaselt aktiivselt liikuma WHO soovitustele 

vastavalt vähemalt 60 minutit.  

• Riiklik laste ja noorte liikumisprogramm, koostöös erinevate 
osapooltega, sh ministeeriumid, ülikoolid, kohalikud omavalitsused, 
erialaliidud, haridusasutused, spordiorganisatsioonid, 
tervishoiusüsteem, kogukonnad, lapsevanemad, erasektor jt. 

• Kooli kehaline kasvatus kujuneb ümber nüüdisaegseks 
liikumisõpetuseks. 

• Koolides käivitatakse kohustusliku vabaainena spordiõpetuse 
pilootprojektid, mille kaudu võimaldatakse õpilastel lisaks 
liikumisõpetusele osaleda koolinädala raames 2-3 kahetunnises 
sporditreeningus. 

 



Väljakutse kohalikele omavalitsustele! 

• Eesmärgiks on saada kooli kehalise kasvatuse tundide väliselt liikuma ja 
sportima 2/3 lapsi ja noori vanuses 5-19.  

• Igas omavalitsuses pakutakse lastele ja noortele koostöös kohalike 
spordiklubide ja -koolidega erinevaid kooliväliseid liikumis- ja 
spordiharrastuse võimalusi.  

• Välja on arendatud selged ja läbipaistvad spordiklubide ja -koolide 
toetusmudelid, mis arvestavad treenerite kutsekvalifikatsiooni 
olemasolu ja selle taseme tõstmist.  

• Omavalitsuste spordile eraldatud koguressurss võiks olla suurusjärgus 
5% eelarvest ja mitte väiksem kui 2%. 



Eesmärgiks medalid! 

• EOK juhitava Team Estonia programmi raames luuakse tippsportlastele 
toetussüsteem, sh tagatakse kõrgtasemel tingimuste ja tugiteenuste 
saadavus.  

• Rahvusvaheliselt kõrgetasemeline tippsport kui ühiskondlik tellimus 
täidab Eesti riigile olulisi eesmärke, sh rahvusvaheline tuntus ning rahva 
ühtekuuluvustunde ja sidususe suurenemine jm.  

• Tippsportlased on aktiivseks eeskujuks liikumisharrastuse edendamisel 
ja tervisliku eluviisi kujundamisel, mis on otseselt seotud eestimaalaste 
tervena elatud aastate suurenemisega. 

• Vajalik on iga-aastane lisarahastus, Team Estonia aastane planeeritud 
täismaht 2025. a. on 19,2 miljonit eurot.  



Team Estonia 

• Toetused, tugiteenused, organisatsioon  

• Tiimi liikmed on valitud sportlased (sh mitteolümpiaalad ja võistkonnad) 

• Aluseks sportlik tase rahvusvahelisel areenil (mitte kvalifitseerumine OM-le) 

•  Alaliidu roll suureneb 

• Ideaalis alaspetsiifikat arvestav vajaduspõhine finantseerimine 

• Lai spekter tugiteenuseid: spordimeditsiinist ja –psühholoogiast teadustoe ja 
koolitusteni 

• Planeeritud täismaht 2025: 19,2 miljonit eurot aastas 

• 2019.a. lisandub projekti 1,4 miljonit eurot  



IX Eesti Spordi Kongressi sõnum: 

 

 

•Eestimaalaste füüsiline ja vaimne tervis riiklikuks 
prioriteediks! 

•Üleskutse kohalikele omavalitsustele! 

•Eesmärgiks medalid! Kõige kirkamad! 



Olulised veel 

• Spordialaliitude hooaja lõpetamised ja TK liikmed 

• Alaliitude koordinaator – 35 kandidaati ja selgub 03.12. 

• Olümpiakomitee kaudu : 

  

 

 

 

 

 

• „Hea juhtimise tava“ 

1. Noortesporditoetus  1 718 137 

2. Alaliitude toetus   2 163 266 

3. Kohtunike toetus      445 000 

4. Koondiste toetus   1 000 000 

 

KOKKU              5 326 403 



 
 
 

Kultuuriministeeriumi info 

 

Margus Klaan 

20.11.2018, Tallinn 



Tänased teemad 

• 2019. aasta toetused spordialaliitudele 

 

• Taotluste tähtajad 

 

• Rahvusvaheliste spordiürituste taotlusvoor 

 

• Hasartmängumaksu Nõukogu tegevuse lõpetamine 

 



Spordialaliidu toetused 

Tegevustoetus – 2 163 266 

Noortespordi toetus – 1 718 137  

Spordikohtunike toetus – 445 000 

Saavutusspordi toetus – 1 000 000 

 

Lisaks veel rahvusvaheliste sündmuste taotlusvoor 



Tähtajad 
 

• 4. detsember – rahvusvaheliste spordisündmuste 

taotlusvoor 

 

• 17. detsember – saavutusspordi toetuse taotlusvoor 

 

• 31. detsember – noortespordi toetuse aruanne 

 

 

 



Rahvusvaheliste spordisündmuste 
taotlusvoor 

 

1) täiskasvanute, juunioride ja noorte maailmameistrivõistlused;  

2) täiskasvanute ja juunioride Euroopa meistrivõistlused;  

3) täiskasvanute maailmameistrivõistluste, maailmakarika, Euroopa 

meistrivõistluste etapid või nendega samaväärsed võistlused;  

4) täiskasvanute suurekoosseisuliste rahvuskoondiste tiitlivõistluste finaalturniiri 

kvalifikatsiooniturniiri üksikud kodumängud;   

5) Eesti jaoks olulised vähemalt kolm järjestikust päeva kestvad 

kõrgetasemelised rahvusvahelised võistlused;  

6) rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide aastakongressid ja -koosolekud.  

 

 

 



Rahvusvaheliste spordisündmuste 
taotlusvoor 

 

Toetust võib taotleda:  

1) rahvusliku olümpiakomitee liikmeskonda kuuluv spordialaliit või 

spordiühendus;  

2) muu spordiorganisatsioon, kellele rahvusliku olümpiakomitee 

liikmeskonda kuuluv spordialaliit või spordiühendus on andnud 

üle rahvusvahelise võistluse või spordisündmuse korraldamise 

Eestis. Vajalik toetuskiri  

 

 

 

 

 



Rahvusvaheliste spordisündmuste 
taotlusvoor 

 

• Projektitoetuse taotluse vorm Kum kodulehel; 

• esitada võib kuni kaks taotlust; 

• taotleja omaosalus ja kaasfinantseerijate rahaline panus kokku peab 

moodustama vähemalt 50% sündmuse eelarvest; 

• toetuse saaja, kellele eraldati toetust vähemalt 65 000 eurot, esitab 

nelja kuu jooksul pärast sündmuse toimumist sündmuse 

sotsiaalmajandusliku mõju analüüsi. 

 

 



Hasartmängumaks 

 

 

  2018 2019 

  KuM HMN Kulka KuM HMN Kulka 

Spordialaliidud, EOK JAH JAH JAH JAH EI JAH 

Organisatsioonide 

tegevustoetused JAH JAH JAH JAH EI EI 

Oluliste rahvusvaheliste 

tiitlivõistluste 

korraldamine Eestis JAH JAH JAH JAH EI EI 

Muude rahvusvaheliste 

võistluste korraldamine 

Eestis JAH JAH JAH EI EI JAH 

Liikumisharrastuse ja 

klubide üksikprojektid JAH JAH JAH EI EI JAH 



Muud teemad 

 

• Spordiseaduse muudatuste kooskõlastamine 

• Spordivõistluste turvalisuse konventsiooni kooskõlastamine 

• Innovaatilised ideed 

 

 



Tänan! 



Spordiprojektide  
rahastamine 
2019 

Kaili Kukumägi Tallinna Spordi- ja Noorsooamet 



Spordiprojektide toetused 2019 
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      eelarve  taotluste  

           esitamise tähtaeg 

Rahvusvahelised spordivõistlused 500 000 €  01.12.2018 

Tallinna meistrivõistlused     55 000 €   15.12.2018 

Kohalikud spordivõistlused   100 000 €   31.12.2018 

Tallinn Liigub võistlussari   130 000 €   15.01.2019 

Tallinna esindusmeeskonnad  100 000 €   15.01.2019 

Saavutusspordi toetamine   250 000 €   15.01.2019 

Tallinna parimad noorsportlased    25 000 €   15.01.2019 

            TAOTLUSED:    www.mittetulundus.tallinn.ee/iseteenindus 

   



Tiitlivõistluste medalistide tunnustamine 
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Toetatakse tallinlastest sportlaste kõrgeid sportlikke saavutusi olümpiamängudel, 

maailmameistrivõistlustel, Euroopa meistrivõistlustel ja Euroopa mängudel.  

 - olümpiaalade tiitlivõistlustel võidetud medaliste; 

 - mitteolümpiaalade tiitlivõistlustel võidetud medaliste tingimisel: 

  1. tiitlivõistlusel osales rohkem kui 10 sportlast; 

  2. spordiala kohta arvestatakse sporditegevuse toetust pealinnas; 

  3. punkte 1 ja 2 ei kohaldata  MM tiitli võitnud sportlaste puhul;   

 - puuetega inimeste tiitlivõistlusel võidetud medaliste (osales 10 ja enam 

             sportlast distsipliinil). 



Suursündmused Tallinnas 2019 
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• Kurtide sisekergejõustiku maailmameistrivõistlused (märts) 

• Euroopa meistrivõistlused sumos (aprill) 

• Ironman Tallinn (august) 

• Juuniorite maailameistrivõistlused maadluses (august)  

• Tallinn maraton (september) 

• Euroopa meistrivõistlused males (september) 

 



Tallinna Spordi- ja Noorsooameti uus juht 
AIVO NORMAK alates 04.01.2019 
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HOMME algab Tallinna parimate 

sportlaste rahvahääletus! 
 

www.tallinn.ee/sport 

Kaili Kukumägi 

spordiosakonna juhataja 

kaili.kukumagi@tallinnlv.ee 

www.tallinn.ee/sport  
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Järgmine infotund  

22. jaanuar 


