
INFOTUND
23. jaanuar 2018. a



Kuupäevad

OM delegatsiooni kinnitamine – 26. jaanuar

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi konverents – 26. jaanuar

Haridusstipendiumite taotlused – 28. jaanuar

Naised spordijuhtimises küsitluse vastused – 28. jaanuar

Konverents „Eesti jooksmine 2018“ – 02. veebruar

Spordikoolituse- ja Teabe SA seminar – 06. veebruar

PyeongChang 2018 taliolümpiamängud – 09.-25. veebruar

„Märka järgnevat põlvkonda“ taotlused – 25. veebruar

EOK infotund – 20. veebruar

Valge kaardi päev – 06. aprill

https://spordimuuseum.ee/olumpiakonverents/olumpiakonverents
https://www.eok.ee/tippsport/haridusstipendiumid/stipendiumikonkurss-2018-kevad
https://www.eok.ee/noortesport/marka-jargnevat-polvkonda


Eesti Indiaca Liit - president Maarika Jaguson

Eesti Tõstespordi Liit – peasekretär Aivo Roonurm

Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit – peasekretär Ott Mänd

Eesti Võimlemisliit – büroojuht Tene-Riin Vaarmann

Uued inimesed



Spordiaasta Tähed 2017



Olümpia meenemünt ja mark
Münt: kaal 28,28 g, läbimõõt 38,61 mm, poov 925, 
proof-kvaliteediga
Autor: Carmen Testa (Itaalia)
Nimiväärtus: 10 eurot
Tiraaz: 2000
Vermija: Leedu Rahapada

Komplekt: mark, esimese päeva ümbrik ja tempel
Autor: Indrek Ilves
Nominaalväärtus 1,50 eur
Tiraaž on 40 000
Trükikoda: VabaMaa. 



FIT100

INFO:

https://www.eok.ee/liikumisha
rrastus/ev100-kingime-eestile-
100-paeva-liikumist



EV100 Eesti meistrivõistlused

Juhised: 
https://www.eok.ee/organisatsioon/ev100-
eesti-meistrivõistlused

MEDALID: 
• Viimased medalid Tallinnas 23.01
• Kes kätte pole saanud ja on kiire, võtke 

ühendust – aivo@eok.ee, 5147775 



EOK koolitused
Kommunikatsiooni- ja turunduskoolitused
Kommunikatsiooni planeerimine
Videokoolitus
Fotokoolitus
Videomontaaž
Loojutustamine
Intervjuukoolitus

Uued:
Praktiline kirjutamise workshop
Fototöötlus
Sotsiaalmeedia
Edasijõudnute videokoolitus
Teie soovid?

EOK inimeste juhtimise koolitusprogramm
Aluskoolitus:
Enesekehtestamise baas- ja kompleksoskused
(2 päeval)

Jätku- ja teemakoolitused:
Tagasiside andmine
Koosolekute juhtimine
Konfliktide vahendamine
Motiveerimine

Lisainfo:
Maris Lindmäe, maris@eok.ee, 5222426



Valge kaardi päev – 06. aprill

 ROK´i ja ÜRO algatus
 Kutsume valget kaarti näidates üles märkama

koolikiusamist ja kiusamisele vahele astuma
 EOK sportlaskomisjoni eestvedamisel
 Koostöös SA-ga Kiusamisvaba Kool

 2017: 150 Eesti sportlast
 2018: ???

Kuidas osaleda:
 #äralasekiusata #terveeestieest #WhiteCard

@Olympiafann @peaceandsport
 Lood saada maris@eok.ee

mailto:maris@eok.ee


• Stipendium eraldatakse koostöös HTM-ga sportlaste õppemaksu 
tasumiseks kõrg- või kutseharidusetasulises õppes

• Taotleja on tegevsportlane, kes on kuulunud Eesti koondisesse 
vähemalt 3 aasta jooksul või on tippspordist loobunud viimase 5 
aasta jooksul, kuid enne seda kuulunud Eesti koondisesse vähemalt 3 
aasta jooksul

• Stipendiumi suurus on kuni 1200 eurot

• Avalduste esitamise tähtaeg 28.01 e-postile natalja@eok.ee

• Täiendav informatsioon: Natalja Inno, natalja@eok.ee, tel 55566404

Haridusstipendiumid

mailto:natalja@eok.ee
mailto:natalja@eok.ee


• Kandidaatide sünniaasta: 1995-1998
• Arvesse lähevad esmajärjekorras 2017. a täiskasvanute tiitlivõistlustel saavutatud tulemused 

(talialadel võistlushooaeg 2017/2018)
• Kohtade jaotus:

• Suveolümpiaalad – 8 kohta
• Taliolümpiaalad – 4 kohta
• Mitteolümpiaalad – 6 kohta (motosport 2, jõu- ja kahevõitlusalad 2, Vaimu-osavuse-vastupidavuse ja n.n. 

uued alad 2)

• Võistkonnaalad – korvpall, jalgpall, käsipall, jäähoki, võrkpall, saalihoki
• Noor talent – kuni 4 kohta
• Eristipendiumid – kaitseväesportlane, üliõpilassportlane (toetab Estiko)
Sportlase stipendiumiga kaasneb stipendium ka treenerile (toetab Kultuurkapital)

• Taotluste esitamise tähtaeg  25.02.2018
• Taotluste esitamine ainult elektrooniliselt (lingid saadetakse 24.01)
• Stipendiumite üleandmine: 27.03.2018
• Patroon: Ott Kiivikas

• Lisainfo alates 24.01 www.eok.ee/noortesport/marka-jargnevat-polvkonda

http://www.eok.ee/noortesport/marka-jargnevat-polvkonda


Audentese Spordigümnaasiumi 2018/2019 õppeaasta sisseastumise ajakava

1. EOK esitab Audentesele õpilaskandidaatide nimed  – hiljemalt 5.03.2018
2. Vastuvõtuvestlused õpilaskandidaatidega Audenteses
• Tallinnas Tondi 84 – 24.04.2018 kell 11:00
• Otepääl Lipuväljak 14 - 24.04.2018 kell 11:00 ja 21.05.2018 kell 14:00
3.  Vastuvõtuvestluste tulemused, info EOK-le ja  www.audentes.ee  –3.05.2018
4. Vastuvõtukomisjon* kinnitab lepingute sõlmimisele kutsutavad õpilased – 6.06.2018
7. Lepingute sõlmimine õpilaste ja õpilaste esindajatega elektroonilises keskkonnas või kohapeal 
Audenteses 26.- 29.06.2018 kell 10.00-14.00 
• Tallinnas Tondi 84 ja Otepääl Lipuväljak 14 
8. Vajadusel esitab EOK Audentesele täiendavate õpilaskandidaatide nimed – hiljemalt 13.08.2018
9. Vajadusel vastuvõtuvestlused täiendavate õpilaskandidaatidega Audenteses 22.08.2018 kell 11:00
• Tallinnas Tondi 84 ja Otepääl Lipuväljak 14 
10. Vastuvõtukomisjon* kinnitab  Audentese Spordigümnaasiumi 2018/2019 õpilaste nimekirja 30.08.2018
* Vastuvõtukomisjoni koosseisu kuuluvad Audentese, EOK ja vastava spordialaliidu esindajad



Kultuuriministeeriumi 
info

Tiina Möll

Spordiosakonna nõunik

23.01.2018



• 31.12.2017 – 2017 noortespordi toetuse aruanne. 
Osadel veel esitamata!

NB! NB! 

- Kellel on aruanne esitamata, see uut lepingut ei saa.

- Arvetele, mida tasute ministeeriumi toetusest, tuleb ka peale märkida, et see on 
ministeeriumi toetusest tasutud

• 22.01.2018 – Infokiri vabatahtliku spordikohtuniku 
hüvitise kasutamisest

• 29.01.2018 – selguvad 2018 noortespordi toetuse 
summad

• Auditeerimisest

• 29.01.2018 – alustab tööd Kaarel Nestor



Artjom Tepljuk
kultuurilise mitmekesisuse osakond



Lõimumisvaldkonna väljakutsetest

Artjom Tepljuk
Kultuuriministeeriumi nõunik

23.01.2018



Lõimuv Eesti 2020 üldeesmärk

Eesti ühiskond on lõimunud ja sotsiaalselt sidus, erineva keele-
ja kultuuritaustaga inimesed osalevad aktiivselt ühiskonnaelus ja 
jagavad demokraatlikke väärtusi.



Lõimumine kui horisontaalne poliitikavaldkond

Lõimumine

Hariduspoliitika

Keelepoliitik
a

Sotsiaalpoliitik
a

Majanduspoliitika

JulgeolekupoliitikaRegionaalpoliitik
a

Noortepoliitik
a

Kultuuripoliitik
a

Tööhõivepoliitika



Meie sihtrühmad

 Pikaaegsed mittelõimunud

 Eestlased

 Uussisserändajad



Võimaluste aken on avatud



„Lõimuv Eesti 2020 - nii palju on teha, kohtades 
käia, inimesi lõimuda.“  (24.13)

https://etv.err.ee/v/elusaated/meie_eestid/saated/377a7b0f-ef30-44a8-8e37-f15c95db9c2b/meie-eestid-1-16-nikolai
https://etv.err.ee/v/elusaated/meie_eestid/saated/377a7b0f-ef30-44a8-8e37-f15c95db9c2b/meie-eestid-1-16-nikolai


Etenduskunstid



Kunst



Muuseumid



Raamatukogud



Loomemajandus



Disain ja arhitektuur



Muusika



LE2030 kokkupanemise tegevuskava

2017 lõpp LE2030 tegevuskava koostamine

2017 detsemberLE2030 arutelu ministeeriumi strateegiaseminaril

2018 algus konsultatsioonid Ernst ja Young-ga 

2018 jaanuar ettepaneku tegemine VV-le
2018 sügis 
(sept, okt) vahekokkuvõte LE2020 – seminar korraldamine

2018 märts arutelu partneritega - RaM, SiM, SoM, HTM, RK

2018 aasta
konsultatsioonid teadlastega, sidus-ja sihtgruppidega (saatkonnad, 
vähemusrahvused, kommunikatsioonitegevused maakondades)

2019 kevad ESF-i vahehindamine

2019, teine pool konsultatsioonid Riigikogu fraktsioonidega

2020 algus esitamine VV-le

2020 mai vastu võtmine VVs



Eesti spordipoliitika põhialused 2030

7.3. Spordi korraldamisel pakutakse tegevusi, mis on 

kõigile avatud ja atraktiivsed ning aitavad luua kontakte, 

olenemata inimeste sotsiaalsest taustast, vanusest, soost, 
rahvusest ning kehalisest ja vaimsest võimekusest.



Spordipoliitika väärtused

• ühtekuuluvus – sport ühendab inimesi ja organisatsioone; 
spordiliikumisest, sealhulgas olümpialiikumisest, osavõtt eeldab ja 
tugevdab inimestevahelist suhtlemist ning solidaarsus- ja 
ühtekuuluvustunnet;

• kaasamine ja avatus – spordiorganisatsioonid järgivad 
demokraatlikke põhimõtteid ja head juhtimistava, tegutsevad 
läbipaistvalt ja arusaadavalt, välistavad diskrimineerimise, tagavad 
huvigruppide ja sidusrühmade võrdse kohtlemise, edendavad 
vabatahtlikkust ning kasvatavad sallivust ja kodanikuaktiivsust.



Statistika

2013.a spordivõistlust külastanute arv %-des:

eestlased 11,4%

muukeelsed  8,1%



Integratsiooni SA võimalused

Toetame lõimumist spordi- ja kultuuritegevuste kaudu, mis 
aitavad kaasa kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste 
kontaktide tekkele, suhtlusele ja kaasamisele  ühiskonnas.



Mõningaid näiteid



Rahvusvahelised suhted



Rahvusvaheline kogemus



Rahvusvaheline kogemus



20

KÜSIMUSED



Aitäh!

artjom.tepljuk@kul.ee



Seminar treenerite tööjõukulude toetustest ja treenerite erialasest koolitusest, 
muudatustest Eesti spordiregistrile andmete esitamisel,
vahetud muljed ja esimesed kokkuvõtted Eesti eesistumisest EL Nõukogus spordi valdkonnas.
2017. a Eesti spordi aastaraamatu esitlus

Kutsume Teid teisipäeval, 06. veebruaril 2018. a kell 11:00 Tallinnas, Tere Tennisekeskuse saalis Lavendel korraldatavale seminarile, mille
üheks osaks on Eesti Spordi Aastaraamatu – 2017 esitlemine.

Käsitletavad teemad:
1. Treenerite tööjõukulude toetusest aastatel 2015 - 2017 ja käivitumisest 2018. aastal 

kiiduväärsest, tähelepanekutest, arengutest.
1. Võimalustest korrastada ja hoogustada treenerite erialast (spordiala) tasemekoolitust.
2. Muudatustest andmete esitamisel Eesti Spordiregistrile.
3. Ülevaade Eesti eesistumisest Euroopa Liidu Nõukogus 2017.a. II poolaastal.
4. Spordi aastaraamatu esitlus – orienteeruvalt kell 12:00.

Kokkusaamise sujuvamaks korraldamiseks palume osavõtt registreerida veebis aadressil:

www.sport.ee hiljemalt 02. veebruariks 2018.



EOK infotund
Tallinn, 22. jaanuar 2018

Eesti spordiregistri info

Kairis Ulp, Eesti spordiregistri juht

kairis@spordiinfo.ee



Spordiorganisatsioonide andmete 

uuendamise uus ajavahemik

Alates 01.01.2018:

1. sept – 31. okt

Varem:

1. märts
TEGEVUSANDMED

30. juuni
TULUDE-KULUDE 

4 ARVU



Spordiorganisatsioonide andmete 

uuendamise uus ajavahemik

1. september - 31. oktoober

• Tegevusandmete uuendamine spordiregistris

• Tulude-kulude 4 arvu esitamine spordiregistrile (eelmise 
majandusaasta kohta):

• üksikisikutelt saadud tulud; 
• kuludest stipendiumid;
• treenerite-juhendajate tööjõukulud;
• sportlaste tööjõukulud.

• Varasema kahe tähtaja ja esitamise asemel üks esitamine 
kindlal ajavahemikul

• Majandusaasta aruande esitamise nõue ÄRle ei muutu



Endiselt kehtivad tähtajad 
spordiorganisatsioonidele

• Majandusaasta aruande esitamine ÄR-le seaduses 
ettenähtud korras:

– üldjuhul 30. juuniks;

– õigeaegne majandusaasta aruande esitamine on üks osa 
spordiregistri andmete uuendamisest.

• Kohustus uuendada andmeid spordiregistris 30 
päeva jooksul aastaringselt, kui muutuvad: 

– kontaktandmed;
– tegevusalad või –valdkond;
– tegutsemise staatus;
– liikmeskond; 
– treeneri või juhendaja tööhõive andmed; 
– andmehaldur või tema kontaktandmed. 



TÄNAME 
KOOSTÖÖ EEST!

www.spordiregister.ee
esr@spordiinfo.ee

7 303 407

http://www.spordiregister.ee/
mailto:esr@spordiinfo.ee


Suur tänu!

Järgmine infotund 
20. veebruar 2018. a


