
Infotund 22. jaanuar 2019



• Raido Mitt – alaliitude koordinaator

• Henn Vallimäe – SA Eesti Antidoping juhatuse liige

• Stipendiumikonkursi tippsportlastele kõrg- või kutsehariduse 
omandamiseks 2018/2019. õppeaasta kevadsemestril.

Konkursil osalemiseks tuleb avaldus ja ülikooli tõend saata 
Eesti Olümpiakomiteele hiljemalt 30.jaanuariks 2019 
digiallkirjastatult e-postile: natalja@eok.ee

• Riigi preemiad 



EOK partner Eesti Meistrivõistluste medalite valmistamisel on 
Goodmark. (Marko Turban tel 5036746, marko@goodmark.ee )

Eesti meistrivõistluste medali hind 4,36 eur/tk.

Ühele alaliidule aastas EOK poolt soodushind 20-le 
medalikomplektile (20k+20h+20p= 60 medalit) hinnaks 1,10 eur/tk.

Graveeringu hind medali tagaküljele 0,60 eur/tk.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.



1. veebruar - uute ja spordiregistrisse kandmata spordiobjektide algandmete 
teatamise tähtaeg.
- Eesti spordiregistri põhimäärus § 20 lg 8 
https://www.riigiteataja.ee/akt/128052011001?leiaKehtiv; 
- s.o uus tähtaeg alates 01.07.2018, varem tuli esitada 1. oktoobriks;
- puudutab eelkõige KOVe.

1. märts - spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmete uuendamise 
tähtaeg.
- Eesti spordiregistri põhimäärus § 22 lg 4 
https://www.riigiteataja.ee/akt/128052011001?leiaKehtiv;
- s.o uus tähtaeg alates 01.07.2018, varem tuli esitada 1. novembriks;
- puudutab spordiehitiste alamandmekogu, sinna kantud spordiobjekte ja nende 
andmehaldureid.

Täiendav info: www.spordiregister.ee, tel 7 303 407 (Reele Remmelkoor).

Spordiregistri info



Toitumisnõustaja
Spordimeditsiini SA´s võtab nüüd vastu sportlaste toitumisele 
spetsialiseerunud toitumisnõustaja Kerstin Joandi.

Kerstin on lõpetanud Tartu ülikooli bakalaureuse geenitehnoloogia ning 
Kopenhaageni ülikooli magistrantuuri toitumisteaduste (“Masters in
Human Nutrition”) erialal.

Lisaks täiendab ennast hetkel Rahvusvahelise Olümpiakomitee 
kaheaastases sportlaste toitumise täiendõppe programmis (“IOC 
Diploma in Sports Nutrition”).

Täpsem info teenuse kohta: http://www.sportmed.ee/2019/01/16/uus-
toitumisnoustaja-vastuvott/

Aegade broneerimine Spordimeditsiini SA registratuuri telefonidel: +372 
699 6515, +372 699 6545



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



Kaitsevägi ja sport
Sportlike tulemuste põhjal sobivad 2019. aasta suvel spordirühma:
1. Marten Aolaid – laskesuusatamine
2. Priit Biene – motosport
3. Filipp Djatšuk – vehklemine
4. Mathias Einamann – saalihoki
5. Henrik Haavamäe – male
6. Mihkel Kirves – korvpall
7. Rasmus Kisel – kergejõustik
8. Marek Kütt – maadlus
9. Markus Normak – mootorrattasport
10. Saveli Novikov – jäähoki
11. Ott Saar – maadlus
12. Kristo Siimer – laskesuusatamine
13. Hannes Soomer – motosport
14. Martin Stihharev – taekwondo
15. Jüri Uha – laskesuusatamine
16. Markus Viitkar – käsipall
17. Tauri Vosman – tänavatants



Kaitsevägi ja sport
Sportlike tulemuste põhjal sobivad 2019. aasta sügisel
spordirühma:

1.Denis Bolunov – maadlus
2.Ranet Kaljola – maadlus
3.Tanel Karro – judo
4.Erik Tristen Kivi – purjelaud
5.Marko Laius – sõudmine
6.Tristan Lasn – sõudmine
7.Aslanbeg Magomedkerin – judo
8.Andres Nöps – sõudmine
9.Armin Pilv – jalgrattasport
10.Karel Tilga – kergejõustik



Kaitsevägi ja sport

Sportlike tulemuste põhjal sobivad 2020. aasta sügisel spordirühma:
1. Mattias Kuusik – judo
2. Johann Poolak – sõudmine

Spordirühma pääsemise kriteeriumid:

• Täiskasvanute tiitlivõistlustel (OM, MM, EM) 30 parema hulgas;
• Noorte ja juuniorite tiitlivõistlustel (MM, EM) 10 parema hulgas;
• Võistkonnaaladel kuulumine Eesti täiskasvanute koondisesse või 

osalenud noortekoondise liikmena finaalturniiril.

Taotlus EOK-le (raido@eok.ee) enne arstliku komisjoni minekut.

Komisjon koguneb jaanuaris ja mais.





• Liit on asutatud 1963196319631963

• 2013 2013 2013 2013 ---- 15 liiget, 15 liiget, 15 liiget, 15 liiget, nendest 14 kohalikku SVK 
ja EKVA

• 2019 2019 2019 2019 ---- 43+4 liiget, 43+4 liiget, 43+4 liiget, 43+4 liiget, 14 kohalikku SVK ja 
29+4 spordiala organisatsiooni

• 2017 2017 2017 2017 ---- 38 spordialal seenioritegevus 38 spordialal seenioritegevus 38 spordialal seenioritegevus 38 spordialal seenioritegevus / Eesti 
MV, rahvusvahelised tiitlivõistlused/



LiiduLiiduLiiduLiidu missiooniksmissiooniksmissiooniksmissiooniks on aidata kaasa:
• Eesti seeniorispordi ja spordiveteranide tegevuse 

korraldamisele,
• kohalike ja riigiliste liikumisharrastuse ning spordiürituste 

läbiviimisele,
• Eesti seeniorisportlaste edukale võistlemisele 

rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja WMG mängudel.

Missiooni järgib ka kirjanik George Bernard ShawGeorge Bernard ShawGeorge Bernard ShawGeorge Bernard Shaw võetud MOTO :

„Me ei lõpeta mängimist sellepärast, et„Me ei lõpeta mängimist sellepärast, et„Me ei lõpeta mängimist sellepärast, et„Me ei lõpeta mängimist sellepärast, et
me jääme vanemaks; me jääme vanaks me jääme vanemaks; me jääme vanaks me jääme vanemaks; me jääme vanaks me jääme vanemaks; me jääme vanaks 

sellepärast, et me lõpetame mängimise.“sellepärast, et me lõpetame mängimise.“sellepärast, et me lõpetame mängimise.“sellepärast, et me lõpetame mängimise.“



Liidu tegevuskavas aastateks 2019Liidu tegevuskavas aastateks 2019Liidu tegevuskavas aastateks 2019Liidu tegevuskavas aastateks 2019----2023202320232023 on 15 punkti, 

alates igapäevase tegevuse korraldamisest, 

rahvusvahelises elus osalemises, sportlastele 

motivatsiooni loomises jne. 

2018201820182018 EM ja MM 182182182182 sportlast kokku 249 medalit249 medalit249 medalit249 medalit

2015201520152015 aastast :aastast :aastast :aastast :

- Eesti parim seeniorsportlane Eesti parim seeniorsportlane Eesti parim seeniorsportlane Eesti parim seeniorsportlane – „Kalevipoja kuju“  

- Ala parimad ja MM+EM medalivõitjad

- Ala parimatele – stipendium (2015- 4/3604/3604/3604/360; 2016-

12/110012/110012/110012/1100; 2017-15/142515/142515/142515/1425; 2018-23/180023/180023/180023/1800)                                



Tänane eesmärkTänane eesmärkTänane eesmärkTänane eesmärk
- Kaasata kõik seeniorispordiga tegelejad
- Tihendada veelgi koostööd spordialaliitudega
- Pakkuda uusi võimalusi seeniorispordi tegemiste kajastamiseks.

Konkreetsed tegevused ja teaveKonkreetsed tegevused ja teaveKonkreetsed tegevused ja teaveKonkreetsed tegevused ja teave
- Kalender
- Osalemine ja tulemused rahvusvahelistel tiitlivõistlustel
- Ala parimate valimine

Liidu kodulehel soovime kajastada Eesti seeniorispordi ja spordiveteranide Liidu kodulehel soovime kajastada Eesti seeniorispordi ja spordiveteranide Liidu kodulehel soovime kajastada Eesti seeniorispordi ja spordiveteranide Liidu kodulehel soovime kajastada Eesti seeniorispordi ja spordiveteranide 
tegemisi.tegemisi.tegemisi.tegemisi.
KODULEHTKODULEHTKODULEHTKODULEHT https://esvl.ee/uus/
FacebookFacebookFacebookFacebook :
https://www.facebook.com/Seeniorispordi-Liit-967055143362184/



TÄNAN TÄHELEPANU EEST TÄNAN TÄHELEPANU EEST TÄNAN TÄHELEPANU EEST TÄNAN TÄHELEPANU EEST !!!!



Vastuvõtt Audentese 
spordigümnaasiumi 



• Õpilaskandidaadid esitavad oma soovialavaldused spordialaliitudele 

• Spordialaliidud esitavad õpilaskandidaatide nimekirjad EOK-le 
hiljemalt 28.02.2019

• EOK esitab Audentesele õpilaskandidaatide nimed hiljemalt 
11.03.2019

• Vastuvõtuvestlused ja testid õpilaskandidaatidega Audenteses
23.04.2019 kell 11:00 Tallinnas Tondi 84 ja Otepääl Lipuväljak 14 

• Vastuvõtuvestluste tulemused, info EOK-le ja  www.audentes.ee
3.05.2019

• Vastuvõtukomisjon* kinnitab lepingute sõlmimisele kutsutavad 
õpilased  10.06.2019

• Lepingute sõlmimine õpilaste ja õpilaste esindajatega elektroonilises 
keskkonnas või kohapeal Audenteses 25.- 28.06.2019 kell 10.00-
14.00 



Vajadusel esitab EOK Audentesele täiendavate 
õpilaskandidaatide nimed hiljemalt 12.08.2019

Vajadusel vastuvõtuvestlused täiendavate 
õpilaskandidaatidega 23.08.2019 kell 11:00 
Tallinnas Tondi 84 ja Otepääl Lipuväljak 14 

Vastuvõtukomisjon* kinnitab  Audentese SG 
2019/2020 õpilaste nimekirja 30.08.2019



Sisseastumisest
Õppursportlastele teenuste osutamise eelduseks on 
õppursportlase kuulumine oma vanuseklassi 
rahvuskoondisesse või selle liikmekandidaadiks olemine

 Kandidaadid täidavad Audentese kliendikeskkonnas ankeedi

 Katsed aprilli koolivaheajal, 23.04 kell 11.00 Tallinnas ja Otepääl

 Vestlus ja testid (inglise keel, matemaatika, eesti keel)

 Eelnevas koolis ei tohi olla tunnistusel negatiivseid hindeid, käitumine ja 
hoolsus peavad olema vähemalt rahuldavalt hinnatud

 Kandidaadid peavad lisaks avaldusele esitama ka viimase terviseuuringu ehk 
koormustesti väljavõtte (mitte vanema kui ühe aasta taguse)



Vastuvõtuprotsess



 Alaliidud koostöös SG treeneritega leiavad 
uued õppursportlase kandidaadid

 Vastuvõtupäeval:

o infominutid

o testid inglise- ja eesti keeles ning matemaatikas

o vestlus õpetaja ja treeneriga

 Vastuvõtutulemuste avalikustamine ja 
vastuvõtukomisjoni otsused 10.juunil 



Vastuvõtuprotsessi edasised sammud
 Eelnevalt tuleks TREENERITEL kandidaatide 

ülesseadmisel kindlaks teha nende 

KODUKLUBIDE TREENERITE ABIGA SENINE SPORTLIK 
ARENG 

TERVISLIK SEISUND (eelnevad probleemid) 

POTENTSIAAL KOORMUSTEGA TOIMETULEKUKS

ÕPIMOTIVATSIOON ehk SENINE HARIDUSLIK TAUST



Katseajale 
määramine



Millistel juhtudel määratakse

Testide tulemused 40-50%

Hinnetelehel kehvad hinded, 
käitumisega probleemid

Sportlikult

Tervisega seonduvalt



Tänan tähelepanu eest



Kultuuriministeeriumi info

Margus Klaan

22.01.2019, Tallinn



Tänased teemad

• Noortespordi toetuse kasutamise aruanne

• Rahvusvaheliste spordiürituste taotlusvooru tulemused

• Riigi spordi- ja elutööpreemiad kandidaadid

• Kultuurkapitali kehakultuuri- ja spordi sihtkapitali koosseis



Noortespordi toetuse aruanne
Tähtaeg oli 31.12.2018

29; 72%

3; 8%

8; 20%

Esitatud tähtaegselt Esitatud hilinemisega
Esitamata



Rahvusvaheliste spordisündmuste 
taotlusvooru tulemused

Otsused:https://www.kul.ee/et/rahvusvaheliste-voistluste-ja-urituste-labiviimine-eestis
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Kulka kehakultuuri ja spordi sihtkapital

• Kandidaatide esitamise tähtaeg on 23. jaanuar 2019. 

• Kirjalikud ettepanekud saata aadressil Suur-Karja 23, Tallinn 10148 

või e-mailile kulka@kulka.ee

• Täpsem info: https://www.kulka.ee/uudised/ootame-
liikmekandidaate-kehakultuuri-ja-spordi-sihtkapitali-noukokku



Tänan!



Spordiprojektide  
rahastamine
2019

Kaili Kukumägi Tallinna Spordi- ja Noorsooamet



Sporditegevuse toetus 2019

34

Toetust eraldatakse spordiorganisatsioonidele 7-19-aastastele noortele ja püsiva 

töövõimetusega inimestele (kuni pensionieani) sporditegevuse korraldamiseks. 

Toetust eraldati kokku 5,74 milj €

153 spordiorganisatsioonile

(sh 21 913 harrastajale ja 513 treenerile)

41 spordialal: ujumine (3123), jalgpall (2871), korvpall (2025),
kergejõustik (1552), võimlemine (1487), tennis (1282) jne

Baassumma 200 € ühe harrastaja kohta

+50 € kvaliteetse spordiklubi toetus ühe harrast.kohta 



Spordiprojektide toetused 2019 
jaanuarikuu komisjon 

35

projektid eraldus

Rahvusvahelised spordiprojektid 90 407 875 €

Tallinna MV projektid 30    50 620 €

Kohalikud spordiprojektid 37 49 920 €

Komisjon toimus ära 15.01.2019 (otsused vormistamisel).



Spordiprojektide toetused 2019 
veebruarikuu komisjon 

36

eelarve taotluste 

esitamise tähtaeg

Saavutusspordi toetamine 250 000 € 15.01.2019

Tallinna esindusmeeskonnad 100 000 € 15.01.2019

Tallinna parimad noorsportlased 25 000 € 15.01.2019

Tallinn Liigub võistlussari 130 000 € 15.01.2019

Komisjon toimub veebruarikuu esimesel täistöönädalal!



2019 tiitlivõistlused/suursündmused Tallinnas
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Jäähoki U20 maailmameistrivõistluste divisjon II grupp A turniir - jaanuaris

Kurtide sisekergejõustiku maailmameistrivõistlused – märtsis

Euroopa meistrivõistlused sumos – aprillis

Jäähoki maailmameistrivõistlused divisjon I grupp B turniir - aprillis

Euroopa meistrivõistlused kiir- ja välkmales U18 – juulis

Ironman Tallinn – augustis

Juunioride maailmameistrivõistlused maadluses - augustis

Tallinna Maraton/Sügisjook – septembris

Euroopa meistrivõistlused kiir- ja välkmales – detsembris



Tallinna noorsportlaste tunnustusüritus 
toimub 21.02.2019 Tallinna Raekojas!

www.tallinn.ee/sport
Kaili Kukumägi
spordiosakonna juhataja
kaili.kukumagi@tallinnlv.ee
www.tallinn.ee/sport 

38



Sissejuhatus 
migratsiooniõigusesse

Anna Kure 22.01.2019



Välismaalased

 EL kodanikud ja nende pereliikmed

 Kolmanda riigi kodanikud:

 Viisad

 Elamisload

40



VÄLISMAALASED

EL kodanikud ja nende 
pere

Euroopa Liidu 
kodaniku seadus 

(ELKS)

Tähtajaline 
elamisõigus, alaline 

elamisõigus

Kolmanda riigi kodanikud 

ja 

määratlemata kodakondsus

Välismaalaste seadus 

(VMS)

Lühiajaline töötamine, 
tähtajaline elamisluba, 

pikaajalise elaniku 
elamisluba



EL kodanikud
 EL kodanikud võivad Eestis viibida kuni 3 kuud

 EL kodanikel on kohe õigus Eestis ka töötada

 EL kodanikud omandavad tähtajalise elamisõiguse 5 
aastaks, kui nad registreerivad oma Eesti elukoha 
kohalikus omavalitsuses (rahvastikuregistris)

Pärast elukoha registreerimist 

tuleb EL kodanikul  taotleda 

PPA-st isikutunnistus!
42



EL kodaniku perekonnaliige I
 Perekonnaliikmed (ELKS §3)

 Abikaasa

 EL kodaniku või abikaasa alla 21a laps või ülalpeetav 
täisealine laps

 EL kodaniku või abikaasa ülalpeetav vanem

 EL kodaniku ülalpeetav või leibkonnaliige lähteriigis 
või kes vajab hooldust

 Ülalpeetavaks loetakse isikut, kes elab EL kodanikuga koos ühises 
majapidamises ning kellel puudub iseseisev sissetulek.

Leibkonnaliikmeks loetakse isikut, kes elab EL kodanikuga ühises 
majapidamises ning kellel on iseseisev sissetulek. 43



EL kodaniku perekonnaliige II
 Pereliikmele tähtajalise elamisõiguse taotlemisel on 

eelduseks, et EL kodanikul piisavad rahalised 
vahendid ning ravikindlustus ravikindlustuse 
seaduse tähenduses (Eesti Haigekassa)

 Tähtajalise elamisõiguse saanud EL kodaniku 
perekonnaliikmel on õigus Eestis töötada

 Tähtajaline elamisõigus antakse kuni 5 aastaks, 
võimalus pikendada

EL kodaniku perekonnaliikmele 

väljastatakse elamisloakaart!
44



Kolmanda riigi kodanikud: 
Ajutised viibimisalused

 Viisavabadus 

 C-liiki viisa ehk Schengeni viisa

 D-liiki viisa ehk pikaajaline viisa

 Eesti D-liiki viisa

 Teiste riikide D-liiki viisa

 Elamisloa lõppemisest tulenev viibimisõigus

45



Viisavabadus
 Üldiselt viibimisõigus lühiajaliselt 90 päeva 180 

päevase perioodi jooksul

 Osade riikide puhul nõue, et peab olema isikul 
biomeetriline pass (näiteks Ukraina, Moldova, 
Gruusia)

 Saab kontrollida kas isik vajab viisat järgnevalt 
kodulehelt: https://vm.ee/et/viisavaba-reisimine-
eestisse

Hea teada! Viibimisaja arvutamisel on hea kasutada Schengeni 
viisa kalkulaatorit!

46



Lühiajaline ehk C-liiki viisa

 Võib väljastada kehtivusega KUNI 5 aastat

 Võimaldab viibida Schengenis kuni 90 päeva 
180 päevase perioodi jooksul

Kalkulaator: https://ec.europa.eu/home-
affairs/content/visa-calculator_en. 
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Pikaajaline ehk D-liiki viisa

 Maksimaalne kehtivusaeg KUNI 12 kuud 

 Maksimaalne viibimisaeg Eestis 365 päeva 
järjestikkuse 12 kuu jooksul

 Viisa kehtivusaja jooksul lühiajaline 
viibimisõigus teistes Schengeni ala riikides

48



Teiste Schengeni liikmesriikide väljastatud 
D-liiki viisaga Eestis viibimine

 Teiste Schengeni liikmesriikide poolt väljastatud 
pikaajalise viisa alusel võib isik viibida Schengenis 
lühiajaliselt 90 päeva 180 päevase perioodi jooksul

Näiteks: Poola pikaajaline viisa võimaldab olla Poolas 
kogu viisa kehtivusaja, kuid teistes Schengeni riikides 
kuni 90 päeva 180 päevase perioodi jooksul viisa 
kehtivuse ajal

49



Teiste Schengeni liikmesriikide väljastatud 
elamisluba

 Teise Schengeni liikmesriigi poolt väljastatud 
elamisloa alusel võib Schengenis viibida/reisida 
90 päeva 180 päevase perioodi jooksul

 Oluline meeles pidada! Kõik Euroopa Liidu 
liikmesriigid ei ole Schengeniga ühinenud 

 Schengeni alaga ühinenud riikide nimekirja leiate 
siit: http://elik.nlib.ee/pohifakte-euroopa-
liidust/schengen/

50



Lühiajalise töötamise registreerimine

• Taotlusankeet 
https://www2.politsei.ee/dotAsset/810118.pdf

• Välismaalase foto

• Koopia välismaalase isikut tõendavast 
dokumendist

• Taotluse esitaja isikut tõendav dokument

• Riigilõivu tasumist tõendav dokument (48 eurot)

51



Elamisloa lõppemisest tulenev viibimisalus
 Välismaalase Eestis viibimise seaduslik alus 

järgneva 90 päeva jooksul elamisloa kehtivusaja 
lõppemise päevast arvates, kui välismaalase 
tähtajalise elamisloa kehtivusaeg lõppes tähtaja 
saabumisel (üldjuhul)

 Elamisloa õppimiseks lõppemisest tulenev 
viibimisalus on lausa 270 päeva alates elamisloa 
kehtivusaja lõppemise päevast arvates

Oluline meelde jätta! Antud perioodil on lubatud ka 
töötada ja isik eraldi töötamise luba taotlema ei pea!
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Tähtajalise elamisloa üldtingimused

1) Eestisse elama asumise eesmärgi põhjendatus

2) Tegelik elukoht Eestis

3) Piisav legaalne sissetulek, mis võimaldaks 
välismaalase ja tema perekonnaliikmete 
toimetuleku Eestis

4) Kindlustuskaitse

 ravikulukindlustuse leping, ravikindlustus
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Kohustuslikud dokumendid taotlemisel

 Taotlus

 Foto

 Riigilõiv

 Isikut tõendav dokument

 Lähedaste sugulaste ankeet (pikendusel ei ole 
vaja kui andmed ei ole muutunud)

 Lisadokumendid vastavalt taotlemise alusele
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Elamisluba töötamiseks
 Lisadokumendiks kutse

 Spordi alastel ametikohtadel (sportlasena, 
treenerina, spordikohtunikuna või 
sporditöötajana vastava alaliidu kutsel) Eesti 
Töötukassa luba vaja ei ole

 Palgakriteeriumit täitma ei pea
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Sisserände piirarv

 Erandid VMS § 115, spordiga seotud 
ametikohad piirarvu alt vabastatud ei ole

 Tippspetsialistid
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Migratsiooninõustajad

+372 612 3500 (E-R 9.00 – 15.00)

migrationadvice@politsei.ee

EstonianPolice_MigrationAdvice

57

Tere!
Hello!
Привет!

Tallinn

Tartu

Jõhvi



TÄNAN!
Anna Kure

Arendusosakond

Identiteedi ja staatuste büroo

Peaekspert

Migratsiooninõustaja Tallinnas Pinna teeninduses  

612 3500
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Järgmine infotund 

19. veebruar


