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EOK UUDISED 
 

“Eestimaa Spordihing 2020” kandidaatide esitamine 

kuni 30. november 2020.  

 

Eesti Olümpiakomitee eriauhinnaga „Eestimaa 

spordihing“ pärjatakse inimest, kes oma 

eestvedamisvõime ja põhimõttekindlusega on 

eeskujuks ja inspiratsiooniks nii spordis kui kogu 

ühiskonnas. 

 

     Kandidaadid saata 

jaanika@eok.ee 

 



EESTI OLÜMPIAKOMITEE UUENDATUD LOGO 

JA CVI 

Lisainfo: 

margus@eok.ee  

56 641 068 

mailto:margus@eok.ee


EOK ARENGUPROGRAMM „SPORDIJUHT 2.0“ 

• EOK uus inimeste juhtimise ja liidrioskuste 

järelkasvuprogramm 

• Konkurss oli 4 inimest kohale 

• Toimus nov 2019 – okt 2020 

• 16 sessiooni mahus 208 akadeemilist tundi 

• Peatselt avame konkursi järgmisele lennule 









EOK ARENGUPROGRAMM „SPORDIJUHT 2.0“ 

• Hanno Kross, Estonian Golf & Country Club juhataja 

• Janne Schasmin, korvpalliklubi BC STAR juht 

• Jelena Abolina, Iluuisutamisklubi Juna tegevjuht ja treener 

• Kaisa Kirikal, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht 

• Kauri Kõiv, Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni noortesarja 

projektijuht, Kaitseväe spordirühma juht, olümpiasportlane 

• Kristi Linkov, spordiklubi Hiiumaa Jalgpall asutaja ja projektijuht, 

spordiklubide Hiiumaa Võrkpall ja Hiiumaa RSK juhatuse liige 



EOK ARENGUPROGRAMM „SPORDIJUHT 2.0“ 

• Liisa Roos, Spordikoolituse ja - Teabe SA treenerikutse 

peaspetsialist 

• Marko Albert, Eesti Triatloni Liidu saavutussporditoimkonna juht, 

21CC Triatloniklubi treener, olümpiasportlane 

• Mihkel Joosing, Eesti Paralümpiakomitee spordidirektor 

• Pirje Orasson, Eesti Käsipalliliidu peasekretär 

• Reili Järvalt, jalgpalliklubi FC Flora tegevjuht 

• Taavi Kruut, Eesti Firmaspordi Liidu tegevjuht 

• Triin Lepp, Eesti Antidopingu testijuht  

 

 





Alaliitude toetused 2021 

• Tähtaeg 02.11.2020 

•   Saavutussport/Team Estonia koondised 

•   Summad samad nagu 2020 

•   Max 15 000 €/sportlane 

• Võib taotleda ka A- ja B-kat sportlasele 

• Üldandmed toetuste keskkonnas 

• Arengukava! (viide toetuste keskkonda) 

• November – andmete kontroll 

• Detsember – otsused 
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Kultuuriministeeriumi info 

 

 

Margus Klaan 

20.10.2020, Tallinn 



Võistluste korraldamine alates 
24.09.2020 

 
 
 

Spordivõistlused on lubatud ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused: 

• ürituse korraldaja tagab inimeste hajutamise; 

• ürituse korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse ja osalejate 

arvu kuni 750 inimest; 

• ürituse korraldaja tagab õues osalejate arvu kuni 2000 inimest; 

• ürituse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu; 

• ürituse korraldaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste 

kohaselt. 



Liikumisvabaduse piirangu erisus  
kolmandate riikide kodanikele alates 29.09.2020 

 

1. Isik, kellel on töösuhe Eesti meistriliigas osaleva sportmängu klubiga, 

2. Isik, kes on seotud Eesti koondise tasemel sportlase igapäevase 

treeningtegevusega,  

3. Isik, kes osaleb sportlasena või sportlase meeskonna liikmena 

rahvusvahelise tasemega tiitlivõistlusel või on otseselt seotud 

eelnimetatud spordivõistluse läbiviimisega 

võib täita edasilükkamatuid ja vältimatult vajalikke töökohustusi tööandja 

otsusel, kui ta on teinud riiki saabumise järel vähemalt ühe COVID-19 haigust 

põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi, mille tulemus on negatiivne. 



 Rahvusvahelise tasemega 
tiitlivõistlused 

1. maailmameistrivõistlused ja nende valikmängud 

ning -võistlused,  

2. Euroopa meistrivõistlused ja nende valikmängud 

ning -võistlused,  

3. maailmakarikavõistluste etapid,  

4. Euroopa karikavõistluste etapid,  

5. sportmängu alade meistriliiga klubide 

kodumängud rahvusvahelistes sarjades. 

 



Rahvusvaheliste spordisündmuste 
toetamine  

 
• Tingimused:  

https://www.kul.ee/et/rahvusvaheliste-voistluste-ja-urituste-

labiviimine-eestis 

• Taotlemine Kultuuriministeeriumi keskkonnas: 

https://toetused.kul.ee/et/login 

• Juhatuse liige või volitatud isik 

• Tähtaeg on 2. november 2020 kell 23:59:59 

• Kultuuriministeerium või Eesti Kultuurkapital 
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Rahvusvaheliste spordisündmuste 
toetamine  

 • täiskasvanute, juunioride ja noorte maailmameistrivõistlused; 

• täiskasvanute ja juuniorite Euroopa meistrivõistlused; 

• täiskasvanute maailmameistrivõistluste, maailmakarika, Euroopa 

meistrivõistluste etapid või nendega samaväärsed võistlused; 

• täiskasvanute suurekoosseisuliste rahvuskoondiste tiitlivõistluste 

finaalturniiri kvalifikatsiooniturniiri üksikud kodumängud; 

• Eesti jaoks olulised vähemalt kolm järjestikkust päeva kestvad 

kõrgetasemelised rahvusvahelised võistlused; 

• rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide aastakongressid ja –

koosolekud. 



EAS rahvusvaheliste spordi- ja 
kultuurisündmuste toetus 

  

• Tingimusi täpsustataks 

• Taotlusvooru tähtaeg täpsustamisel 

• Täpsem info:  

https://www.eas.ee/teenus/rahvusvaheliste-spordi-ja-

kultuurisundmuste-toetus/ 
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Maakonna spordiliidu toetus 
 

• Tingimused: kultuuriministri 21.12.12 määrus nr 12 

https://www.riigiteataja.ee/akt/102072020006 

• Taotlemine Kultuuriministeeriumi keskkonnas: 

https://toetused.kul.ee/et/login 

• Juhatuse liige või volitatud isik 

• Tähtaeg on 2. november 2020 kell 23:59:59 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/102072020006
https://toetused.kul.ee/et/login


Tänan! 
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Konfliktivahendus 
spordimaastikul 

Annegrete Johanson 

Teenuse juht 

Ohvriabi- ja ennetusteenuste osakond 

 



 

 

 

 

 

 

 



TAASTAV ÕIGUS 

... on lähenemine õigusrikkumistele ja konfliktidele 

viisil, mis võimaldab konflikti läbi tekkinud kahju 

heastada. See põhineb lahendus-protsessidel, 

milles osalevad aktiivselt kõik mõjutatud 

osapooled, eesmärgiks osapoolte tervendamine 

ning turvalise kogukonna loomine. 

 

 



TAASTAV ÕIGUS 
• protsess, mille eesmärk on tuua kokku inimesed, keda 

juhtunu on mõjutanud, arutades selle üle, mis juhtus, 

millised on osapoolte vajadused ning kuidas juhtunu 

heastada nii hästi kui võimalik 

• osalevad aktiivselt kõik mõjutatud osapooled 

• eesmärk osapoolte tervendamine ja turvalise 

kogukonna loomine 

• annab konflikti osapooltele võimaluse turvalises 

keskkonnas ja erapooletu vahendaja toel kohtuda ning 

arutada toime pandud teoga seonduvaid asjaolusid ja 

mõjusid 

 

 



Kriminaalõigus            Taastav õigus 

Mis seadust rikuti?    Mis juhtus? 

Kes rikkus/kes on süüdi?  Keda see mõjutas? 

Mis on karistus?                 Mida on vaja, et                                                

           saaks edasi liikuda? 

 

 



Taastav õigus Sotsiaalkindlustusametis 

• Konfliktivahendus - enamasti kahe osapoole vaheline konflikt, mille 

lahendamiseks kaasatakse kolmas neutraalne osapool (taastava 

õiguse vabatahtlikud). 

• Taastav aruteluring - antud meetodit rakendatakse erinevate 

olukordade korral, kus mõjutatud isikuid on palju (näiteks COVID-19 

levik, koondamised, õnnetusjuhtumid jm). Ühtlasi saab ringi 

korraldada ka ennetavalt, et arutada olukorra mõjusid ning lubada 

erinevatel osapooltel väljendada oma mõtteid ja tundeid. 



Kuidas suunata? 

• Suunaja tutvustab kliendile konfliktivahendust ja kui 

osapooled on nõus osalema, võtab ühendust ja täidab 

suunamisankeedi. 

• Suunamisankeet saadetakse krüpteeritult       

Annegrete Johansonile. 

• Toimub suunamine vabatahtlikele, teostatakse eel- ja 

ühiskohtumised. 

 



Näiteid 

• Tiimikaaslaste vahelised konfliktid; 

• Treener-treenitav konflikt; 

• Konfliktsed lapsevanemad; 

• Jne. 

 

 



Lisainfo: 

ANNEGRETE.JOHANSON@SOTSIAALKINDLUSTUSA

MET.EE 

 

PALUNABI.EE/TAASTAVOIGUS 

FB: Taastav õigus Eestis 

 

mailto:ANNEGRETE.JOHANSON@SOTSIAALKINDLUSTUSAMET.EE
mailto:ANNEGRETE.JOHANSON@SOTSIAALKINDLUSTUSAMET.EE
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Sportity lahendused COVID-19 ajal

EOK infotund 20 oktoober



Sportity äpp - digitaalne infotahvel



Sportity rakendust on lihtne kasutada

• Rakenduse kasutajad (osalejad)
– Ei pea tegema kontot
– Ei pea andma isikuandmeid
– Saavad kogu ürituse info ühest kohast struktureeritult
– Push sõnum annab teada uuest infost

• Korraldaja
– Ei pea avaldama dokumente paberil
– Saab edastada osalejatele ja korraldajatele infot kontaktivabalt 

ilma suures mahus paberi printimiseta ning pikkade 
meililistideta

– Jõuab koheselt kõikide osalejateni isegi kui nad ei viibi 
võistluspaigas

– Saab lihtsalt dokumendid postitatud, ühe dokumendi 
postitamine nõuab vähem klikke kui emailiga saatmine



Sportity äpi uued funktsioonid
• Info saatmine valitud tiimidele/isikutele

– Dokumente saab saata valitud tiimidele või isikutele 
vastavalt kasutaja soovile.

– Kasutaja loob ise need tiimid, annab esindajale 
süsteemist tuleva QR koodi ning esindaja logib ennast 
selle QR koodi abil sisse.

– Kasutaja näeb milline tiim on sisse loginud ja milline 
mitte

• Sisse loginud tiimid saavad vastata või kinnitada 
dokumendi kätte saamist.



Sportity rakendus COVID-19 ajastul



Kuidas aitab Sportity nutirakendus
corona levikut takistada

• Paljud alaliidud on paberi jagamise keelanud, 
kuna sellega võib kaasneda viiruse levik.

• Füüsilised infotahvlid soodustavad inimeste 
kogunemisi.



Sportity akrediteerimise süsteem

• Veebipõhine akrediteerimise lahendus koos 
järgnevate moodulitega:

– Foto kaelakaardil

– QR kood kaelakaardil

– Paindlik rollide süsteem

– Hotelli moodul

– Transpordi moodul

– Läbipääsu kontroll



Akrediteerimine COVID-19 ajal

• Läbipääsu kontroll on olulisem kui varem –
ilma pildita kaardid ei taga piisavalt turvalisust 

• Kahe või rohkema tsooni olemasolul on vaja
selgelt eristada, kes millisesse tsooni saab 
siseneda.

• On vaja teada areenil viibivate inimeste arvu

• Soovitavalt ka nende isikuid



Digitaalne akrediteerimise süsteem

• Oleme oma akrediteerimise süsteemi eri 
komponentidest loonud terviklahenduse 
digitaalseks, ehk kaardivabaks akrediteerimiseks 
koos registreerimisega.

• Korraldaja ei pea printima kaarte ega soetama 
mingit riistvara.

• Korraldaja saab järgneva info:
– Kes tuli mis kell
– Kes lahkus mis kell
– Mitu inimest on hetkel võistluspaigal
– Registreerimata inimesed ei pääse võistluspaika



Digitaalse akrediteerimise protsess

• Korraldaja peab avama 
süsteemi ja jagama linki.

• Korraldaja aktsepteerib
või ei aktsepteeri inimest, 
kes saab selle kohta ka 
koheselt vastava teate.

• Kohale tulemiseks on vaja 
esitada QR kood kas 
telefonist või välja 
prinditult.

• QR koodi skaneerimiseks 
kasutatakse nutitelefone.



Interaktiivne filtreeritav ajakava



https://tinyurl.com/schedule-designer 
  
https://tinyurl.com/schedule-app 
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Tänan!

margus@sportity.com

5543046



Spordikaplan Info: spordikaplan@spordikaplan.ee  

mailto:spordikaplan@spordikaplan.ee
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