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19. mail

Zoom keskkond



Urmas Sõõrumaa

EOK president



Täiskogu 08. juuni

Päevakord:

1. EOK 2019. majandusaasta aruande kinnitamine ja 2020. 

majandusaasta kontrollimiseks audiitori nimetamine;

2. EOK presidendi, asepresidentide, täitevkomitee liikmete ja 

esindajate kogu liikmete valimine;

3. Muudatused liikmeskonnas;

4. EOK aunimetuste omistamine.



Täiskogu 08. juuni

• Koht: Kadrioru staadion
• Aeg: 13:00

• Toimetamise keskkond: tervishoiualane hädaolukord ja 
valituse otsused ning Terviseameti suunised

• 29. mai. – registreerimine ja volitused

• Uksed avatakse 12:00
• Jälgime 100 inimese reeglit
• Reageerime vastavalt vajadusele



• Tähtaeg 20.mai 2020

• Hääletavad alaliitude poolt volitatud sportlased (26)

• Sportlaskomisjoni kandideerivad 22 sportlast 18 
spordialalt

• Valitakse kuni 9 sportlast

• Sportlaskomisjoni esimees ja esindajate kogu liikmed 
(2) valitakse EOK Täiskogule eelneval koosolekul

Sportlaskomisjoni valimised







Fookuses uuest olukorrast tulenevalt: motiveerimine ja tagasiside andmine, 
lisaks täiskasvanute koolitamine

Laekus 39 avaldust 23 spordialalt, konkurss 3,25 inimest kohale

1. Alar Varrak – korvpall, EKR 7
2. Andre Org – akrobaatika ja cheerleading, EKR 5
3. Elina Gorelašvili – võimlemine, EKR 7
4. Elise Umb – purjetamine, EKR 5
5. Indrek Koser – jalgpall, EKR 7
6. Jaanus Teppan – murdmaasuusatamine, EKR 7
7. Jelena Abolina – iluisutamine, EKR 6
8. Julia Kurbat – ujumine, EKR 5
9. Krete Junson – kergejõustik, EKR 5
10.Meelike Terasmaa – saalihoki, EKR 5
11.Ott Kiivikas – kulturism ja fitness, EKR 7
12.Rainer Vassiljev – võrkpall, EKR 7



EOK Zoomi-koolitused sportlastele

Lähiajal kavas: 
• Enamlevinud müüdid sportlaste toitumises, soovitused ning Q&A (1,5h)
• Sportlaste psühholoogiliste oskuste ja enesejuhtimise arendamise programm (5x1,5h)

• Tulekul veel arvukalt teemasid

Esmajärjekorras sportlastele järgmistes nimekirjades:
• Olümpiaettevalmistusprogramm
• EOK järelkasvutiimi "Märka järgnevat põlvkonda" liikmed
• EOK noorte saavutusspordi toetussüsteem
• ERGO stipendiaadid
• Audentese Spordigümnaasiumi õpilased
• OM, Euroopa Mängude, noorte olümpiamängude ja Euroopa noorte olümpiafestivalide 

koondislased
• Võistkonnaaladel rahvuskoondise liikmed
• Kohtade olemasolul ka teised sportlased.

Info ja registreerimine www.eok.ee
Küsimuste korral: Maris Lindmäe, maris@eok.ee

http://www.eok.ee/
mailto:maris@eok.ee


Kultuuriministeeriumi info

Tarvi Pürn

19.05.2020, Tallinn



Piirangud COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks

Otsused - https://www.valitsus.ee/sites/default/files/news-related-

files/liikumispiirangud_vv_172k.pdf

Avalikus kohas liikumine (2+2 definitsioon):

1) avalikus kohas võib viibida ja liikuda kuni kaks isikut üheskoos, välja arvatud 

koos viibivad ja koos liikuvad perekonnad, või juhul, kui töö või tegevuse 

iseloomu tõttu ei ole seda võimalik tagada;

2) siseruumides (välja arvatud isikute kodudes) ja avalikus kohas tuleb hoida 

teiste isikutega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos viibival ja 

liikuval perekonnal, või juhul, kui töö või tegevuse iseloomu tõttu ei ole seda 

võimalik tagada. 

https://www.valitsus.ee/sites/default/files/news-related-files/liikumispiirangud_vv_172k.pdf


Piirangud spordis alates 18.05

Välitingimustes sportimine (v.a võistlemine) 

• 2+2 reegel

• Grupis kuni 10 inimest (alates 01.06.2020 kuni 100 inimest)

• Korraldaja on taganud desinfitseerimisvahendite olemasolu

• Piirang ei kehti võistkondadele, kui järgitakse spordiala rahvusvahelisest 

võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid, ning Eesti täiskasvanute koondise 

kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul



Välitingimustes võistlemine alates 18.05

• Kuni 100 osalejat (koos treenerite, muu personaliga)

• Ilma pealtvaatajateta

• Tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu

KuM juhend: https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/news-related-

files/juhend_spordivoistlused_oues_final.pdf

https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/news-related-files/juhend_spordivoistlused_oues_final.pdf


Sisetingimustes sportimine 18.05-31.05

• 2+2 reegel

• Inimesi kuni 50% ruumi täituvusest

• Grupis kuni 10 inimest

• Desinfitseerimisvahendite olemasolu

• Piirang ei kehti kõikide spordialade võistkondadele, kui järgitakse spordiala 

rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid ning Eesti 

täiskasvanute koondise kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul.



Sisetingimustes sportimine alates 1. juuni

• 2+2 reegel

• Inimesi kuni 50% ruumi täituvusest

• Desinfitseerimisvahendite olemasolu

NB! Grupi suurusele ei kehti enam 10 inimese piirang

KuM juhend: https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/news-related-

files/juhend_sporditegevuse_jatkamiseks_siseruumides.pdf

https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/news-related-files/juhend_sporditegevuse_jatkamiseks_siseruumides.pdf


Toetusmeetmed, tähtaeg oli 15. mai

Kriisiabi võistkondlike sportmängude täiskasvanute Eesti meistriliigade 

jätkusuutlikkuse toetuseks 

• 6 taotlus summas 2,47 mln eurot;

• Taotlusvooru maht 1,2 mln eurot.

Kriisiabi liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse tagamiseks

• 15 taotlust summas 581 000 eurot;

• Taotlusvooru maht 300 000 eurot.

Komisjon koguneb esimest korda 20.05



Toetusmeetmed, ettevalmistamisel

Kriisiabi spordialaliitude jätkusuutlikkuse toetuseks 

• Avamine sõltub hasartmängumaksu alalaekumise kompenseerimisest

• Teavitame spordialaliite, ei avane enne juunit

Kriisiabi sisespordiobjektide omanikele jätkusuutlikkuse tagamiseks

• Toimub taotlusvooru tingimuste väljatöötamine

• Teavitame kodulehe kaudu

• Taotlemine Spordikoolituse ja –Teabe SA kaudu



Tänan!



SPORTLASETOETUSTE JA -STIPENDIUMIDE esimesed kuud 

spordiregistri vaates

Daimar Lell

daimar@spordiinfo.ee

EESTI SPORDIREGISTRI INFO

mailto:daimar@spordiinfo.ee


SPORTLASETOETUSED ja -STIPENDIUMID
spordiregistris seisuga 18.05.2020

SPORTLASETOETUS SPORTLASESTIPENDIUM

sisestatud 141 334

sisestajateks 6 alaliitu ja
13 spordiklubi

EOK, 9 alaliitu ja
19 spordiklubi

saajateks 8 spordiala 132 sportlast 28 spordiala 313 sportlast

kogusumma
sh 2020. aastaks

1 030 797,67 eurot
1 018 574,35 eurot

792 023,54 eurot
613 735,92 eurot

makseid sisestatud 196 149 eurot 305 401,98 eurot

keskmine (2020) 860 eurot kuus 1843 eurot

18. maiks oli spordiregistrisse sisestatud sportlasetoetusi ja – stipendiume 2020. aastaks 443 sportlasele
kogusummas 1 632 310,27 eurot



Et spordiregistri sportlasetoetuste ja -stipendiumide alamandmekogu saaks võimalikult hästi täita tema ette seatud 
ülesandeid tuleb kõigil andmete sisestajatel korrektselt ja õigeaegselt see töö ära teha!

Mida täpsemad on andmekogus olevad andmed, seda:
• parem tööriist see on!
• vähem arusaamatusi!
• vähem vastuolusid spordiseadusega!
• vähem topelttöö tegemist!

MUREKOHAD
• asjaajamise ebakorrektsus
• tähtaegadest mitte kinnipidamine
• ebatäpsed lepinguandmed töötamise registris



MUREKOHAD
asjaajamise korrektsus ja tähtajad

Andmete sisestamise tähtajad sportlasetoetuste ja -stipendiumide alamandmekogusse (Eesti spordiregistri põhimäärus 
§27): 

tegevus spordiregistrisse sisestamine

sportlasestipendiumi määramine samal päeval

sportlasetoetuse määramine enne (näit 3-5 tööpäeva)

maksed sportlasele maksete tegemise päeval

Spordialaliit kontrollib sportlasetoetuse eraldaja poolt sportlasetoetuse saaja kohta andmekogusse sportlase litsentsi 
osas esitatud teavet ning kinnitab selle õigsust ja kehtivust, või lükkab selle ümber koos põhjendusega või teeb 
asjakohased parandused kolme tööpäeva jooksul.

https://www.riigiteataja.ee/akt/129022020001


Näide 3: klubi lõpetab mängijaga 20. märtsil lepingu, aga ei tee vastavat märget töötamise registris. Alaliit soovib 25.
märtsil sportlasele stipendiumi määrata, aga ei saa, sest vastavalt spordiseadusele ei tohi lepingu kehtivuse ajal
sportlasele sportlasestipendiumi maksta. Alaliit alustab seepeale sportlasele sportlasetoetuse maksmist. Aprilli lõpus
märgib klubi töötamise registris sportlase lepingu 20. märtsist lõppenuks. Tulemus – alaliidu poolne toetuse määramine
ja maksmine on spordiseadusega vastuolus.

Näide 1: alaliit otsustab määrata sportlasele 1. märtsist aasta lõpuni stipendiumi, aga sisestamiseni jõuab alles 25.
märtsil. Selleks ajaks on sportlase koduklubi 20. märtsil talle samuti stipendiumi (maksimumsumma) määranud ja selle ka
sisestanud. Tulemus – sportlase aastalimiit on täis ja alaliit ei saa stipendiumi maksta.

Näide 2: alaliit sõlmib sportlasega lepingu, aga töötamise registrisse ei märgi ametinimetuseks ‘sportlane’. Tulemus –
leping ei ole spordiregistris nähtav, mistõttu väljastab spordiregister sportlase koduklubile väärinfot justkui võiks
maksta stipendiumi. Klubi määrab ja maksab stipendiumi. Hiljem otsustab alaliit hakata maksma sportlasele
sportlasetoetust, korrastab töötamise registris lepingu andmed ning muudab sellega stipendiumi maksmise
seadusevastaseks.

MUREKOHAD
Näited



KUIDAS PAREMINI?

Koostöö

1) Eriline tähelepanu sportlastele, kellel on oht 
piirmääradesse mitte mahtuda!

2) Suhelge, mõelge läbi!
Kas sportlasestipendium, -toetus või mingi muu variant.

3) Leppige omavahel kokku!
Kes, mida ja millal teeb. Nõnda väldite nö võidujooksu 
sportlasele ning seda, et kellegi teise töö on 
pahaaimamatult seadusega vastuolus.

4) Hoidke ka sportlast asjadega kursis! 
Lõppkokkuvõttes on ju tema see, kellega võib EMTA 
järgmisel aastal suhtlema hakata.

alaliit

klubi

sport-
lane



KUIDAS PAREMINI?

Korrektsed andmed ja
tähtaegadest kinnipidamine

1) Vaadake üle sportlaste lepingud töötamise registris!
Olge töötamise registrisse andmete sisestamisega täpsed ja operatiivsed (ametinimetus 
‘sportlane’, töötamise algus, töötamise lõpp), sest sealt tulevad andmed on spordiregistri 
toetuste ja stipendiumide andmekogu toimimise üheks aluseks.

2) Pidage kinni spordiregistrisse andmete sisestamise tähtaegadest!
Tänaseks on nn sisseelamisperiood ka lõppenud ning te ei saagi tagantjärele stipendiume 
ega toetusi või makstete tegemisi sisestada. Seega tähendab andmete korrastamine nii 
teile kui meile täiendavat tööd ja ajakulu.

3) Sisestage sportlaste toimivaid e-posti aadresse!
EI klubi meiliaadress, EI raamatupidaja meiliaadress jne
Neile aadressidele lähevad sportlastele mõeldud teavituskirjad. Nendest kirjade saamisest 
saavad sportlased ise igal ajal loobuda.



Daimar Lell

Eesti spordiregistri veebiteenuste tootejuht

7 303 407

daimar@spordiinfo.ee

www.spordiregister.ee

Tänan!

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


Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA

ÜLESKUTSE SUURPUHASTUSELE - „TEEME ÄRA!

❑ Lisaks spordiala nõuetele on tänasel päeval möödapääsmatu ka spordieetika, 
kokkuleppemängude, pealtvaatajate turvalisuse ja antidopingu (kokkuvõtvalt –
spordipahed) teemade sisse kirjutamine nii spordialaliidu põhikirja, 
arengukavasse kui tegevuskavadesse. 

❑ Spordipahede vastase ennetustöö jaoks tuleks koostada rahvusvaheliste 
regulatsioonide ja rahvusvahelise spordialaliidu nõuetega kooskõlas olev spordialaliidu 
koolitus- ja antidopinguprogramm ning planeerida konkreetsed tegevused 
(koolitused ja dopingutestimised).

❑ EADSE koostas 5-lk nõuete ja ootuste taustamaterjali – vt link

❑ EADSE kutsus I etapi koostöökohtumistele k.a mais-juunis 28 spordiorganisatsiooni -
täna Eesti Judoliit jne

❑ Testimisprogramm jätkub WADA juhiste alusel fookusega osalejate tervisele.

❑ Kasutage spordinpuhtalt.ee keskkonda noorsportlaste koolitamiseks!

• Kontakt – info@antidoping.ee või tel 6 825 985

https://antidoping.ee/wp-content/uploads/2020/05/EADSE_taustamaterjal_alaliitudele_19.05.2020.pdf
https://spordipuhtalt.ee/
mailto:info@antidoping.ee


Turvalist suve ja 

kohtume 

22. septembril


