
EOK infotund  

18. veebruar 



• Tiina Höövelson – sumoliidu peasekretär 
 

• Spordisõber 24. märts 
 

• Täiskogu 15. aprill 
• Ettepanekud president ja juhtorganid 18. märts 
• Esindajate kogu – 01.aprill 



Muudatused 

Maailmameistrivõistluste  
• Kuldmedal  50 000 eur 40 000 eur 
• Hõbemedal  20 000 eur 
• pronksmedal 15 000 eur 

  
Euroopa meistrivõistluste  

• kuldmedal  15 000 eur 19 000 eur 
• Hõbemedal  10 000 eur 
• Pronksmedal   5 000 eur 



Muudatused 

2. Juuniorid ja U23 
Juunioride maailmameistrivõistluste  

• kuldmedal kuni  5 000 eur 10 000 eur 
• hõbemedal   3 000 eur 
• pronksmedal   2 000 eur 

  
Juunioride Euroopa meistrivõistluste  

• kuldmedal kuni  4 000 eur 7 000 eur 
• Hõbemedal   2 000 eur 
• Pronksmedal   1 000 eur 

  
Täpsustus: Maailmameistrivõistlustel peab olema esindatud minimaalselt 
6 riiki ja 10 võistlejat. Kui on vähem riike või osalejaid, siis preemiasumma 
50%. 



Muudatused 

II. Mitteolümpiaaladel saavutatud medalivõitude premeerimiseks lähtutakse 
järgmistest põhimõtetest: 
 
Täiskasvanud:  
• Maailmameistrivõistluste kuldmedali puhul premeerida kuni 19 000 eur; 
• Euroopa meistrivõistluste kuldmedali puhul premeerida kuni 6 500 eur; 



Taotlusvoor „Lõimumist edendavad kultuuri- ja sporditegevused“ 

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste 
igapäevaste kontaktide tekkele, suhtlusele ja kaasamisele Eesti ühiskonnas. 

  

• Saab esitada taotlusi spordiüritustele, milles osalevad erineva kultuuritaustaga 
inimesed ja / või sporditegevuste tutvustavate materjalide väljaandmiseks. 

 

• Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik või kohaliku 
omavalitsuse üksus 

• Taotluste esitamise tähtaeg on 19.02.2020 kell 23.59. 

• Taotletava toetuse min summa on 1000 eurot ja maks summa 10 000 eurot   

• Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi 
kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login 

• Täiendav info: https://www.integratsioon.ee/konkursid 

 

https://toetused.kul.ee/et/login
https://toetused.kul.ee/et/login
https://www.integratsioon.ee/konkursid


HTM ja EOK haridusstipendiumid 
• Laekus 31 taotlust, neist 6 uut taotlejat, 23 korduvtaotlejat. 2 avaldust 

aktsepeerimata. Stipendiumite summad 120 kuni 1000 euroni. Kokku 24 293 
EUR 

• Spordialad:kergejõustik, sulgpall, karate, jalgrattasport, rühmvõimlemine, 
aerutamine, laskesuusatamine, kahevõistlus, veemoto, suusatamine, 
laskmine, purjetamine, para-jalgrattasport, mäesuusatamine, sõudmine, 
kurling, squash, vibu, judo, iluuisutamine. 

• Nimekiri avalikustatakse 8.nädalal. Lepingud ja väljamaksed märtsis. 
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• Laekus 31 taotlust, neist 6 uut taotlejat, 23 korduvtaotlejat. 2 avaldust 
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laskmine, purjetamine, para-jalgrattasport, mäesuusatamine, sõudmine, 
kurling, squash, vibu, judo, iluuisutamine. 

• Nimekiri avalikustatakse 8.nädalal. Lepingud ja väljamaksed märtsis. 

 

Tasuta karjäärinõustamine: 
• Personaalne karjäärinõustamine sportlastele 
• Grupi-workshopid – kutsu karjäärinõustajad näiteks laagrisse! 
  
Võimalus: 
• arutada õpisoove ja õppimisvõimalusi 
• analüüsida ameteid ja erialasid 
• arutada töötamisvõimaluste ja isiksuslike tugevuste üle 
• rääkida tööturu trendidest ja saada infot töömaailma olukorra 

kohta 
• saada konsultatsiooni CV ja motivatsioonikirja koostamisel 
• valmistuda tööintervjuuks ja soovi korral seda läbi mängida 
• teha karjääriplaan ja toetada selle elluviimist 

Topeltkarjäär 



HTM ja EOK haridusstipendiumid 
• Laekus 31 taotlust, neist 6 uut taotlejat, 23 korduvtaotlejat. 2 avaldust 

aktsepeerimata. Stipendiumite summad 120 kuni 1000 euroni. Kokku 24 293 
EUR 

• Spordialad:kergejõustik, sulgpall, karate, jalgrattasport, rühmvõimlemine, 
aerutamine, laskesuusatamine, kahevõistlus, veemoto, suusatamine, 
laskmine, purjetamine, para-jalgrattasport, mäesuusatamine, sõudmine, 
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Topeltkarjäär 

Lähem info ja kontaktid: 
https://www.eok.ee/tippsport
/topeltkarjaar-
karjaarinoustamine 

https://www.eok.ee/tippsport/topeltkarjaar-karjaarinoustamine
https://www.eok.ee/tippsport/topeltkarjaar-karjaarinoustamine
https://www.eok.ee/tippsport/topeltkarjaar-karjaarinoustamine
https://www.eok.ee/tippsport/topeltkarjaar-karjaarinoustamine
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Teenetemärgid 



 
 
 

Kultuuriministeeriumi info 

 

 

spordiosakond 

18.02.2020, Tallinn 



Spordiseadus 
 

 

• 17. veebruar eelnõu III lugemine 

• … veebruar president kuulutab seaduse välja 

• … veebruar avaldatakse Riigiteatajas 

 

Jõustumine - 01. märts 2020  

 

Suured tänud kõigile, kes 2,5 aasta jooksul on muudatustesse 

panustanud! 

 

 



Spordiseadus - muudatused 
 1. sportlasele stipendiumi määramine; 

2. sportlasele sportlasetoetuse määramine; 

3. sportlasele tehtavad erisused lepingute sõlmimisel; 

4. sporditulemuste andmebaasi loomine; 

5. sporditulemuste avalikustamine; 

6. spordivõistlustega manipuleerimise ennetamine;  

7. dopingukuriteo eest karistamine. 

 

 

 



Spordiseadus - kommunikatsioon 
 • Veebruari viimasel nädalal eraldi lehekülg ministeeriumi kodulehel; 

• 27.02 eraldi kohtumine võistkonnaalade meistriliiga klubide 

esindajatega; 

• 28.02 ministeeriumi infokirjas lugu; 

• Veebruari lõpus 2018. aastal stipendiumi määranud asutustele e-kiri; 

• Veebruari lõpus EOK infokirjas lugu; 

• Märtsi alguses spordiregistri andmehalduritele e-kiri; 

• Märtsi esimesel nädalal ministeeriumi pressiteade; 

• 10. märtsil Spordikoolituse ja –Teabe talveseminar; 

Muud üritused vastavalt vajadusele ja soovile! 

 

 

 

 

 



Sportlasestipendium 

• Piirmäär on 12-kordne alampalk (12*584 eurot) aastas 

• Nii tulumaksuga kui tulumaksuta stipendium 

• Määratakse avaliku konkurssi korras 

• Stipendiumi võib saada mitmelt organisatsioonilt 

• Info sisestatakse Eesti spordiregistrisse 

• Lepingu kehtivuse ajal stipendiumi maksta ei tohi 

• Arvestus aasta- ja kassapõhine 

 

 

 



Sportlasetoetus – UUS TOETUSE LIIK 

Piirmäär on 2-kordne alampalk (2*584 eurot) kuus 

Tingimused: 

1) sportlasele makstakse lepingu alusel iga kuu tasu vähemalt alampalka ulatuses; 

2) sportlasel on spordialaliidu litsents;  

3) sportlane osaleb spordialaliidu võistlussüsteemis või kuulub Eesti koondisesse; 

4) Samal ajal stipendiumi maksta ei tohi.  

Info sisestatakse Eesti spordiregistrisse 

Lepingu tuleb eelnevalt sisestada töötamise registrisse 

Kui organisatsioon maksab vähem kui piirmäär, siis võib KOV, spordialaliit või EOK 

maksta toetust kuni piirmäära täitumiseni   

 

 

 



Sportlasestipendium 
Stipendium on tulevikku 

suunatud toetus, mida 

makstakse teadmiste või 

oskuste omandamise, võimete 

arendamise ning loomingulise 

või teadusliku tegevuse 

soodustamiseks.  
 

Kuni 12-kordne alampalk 

aastas 

 

Maksmise eelduseks on:  

• sportlasega leping, 

• tasu vähemalt alampalga ulatuses,  

• maksude tasumine, 

• sportlase litsents, 

• osalemine spordialaliidu 

võistlussüsteemis või kuulumine Eesti 

rahvuskoondisse 

 

 Kuni 2-kordne alampalk kuus 

 

Sportlasetoetus 

Stipendium ja toetus kokku kuni 24-kordne alampalk aastas (14 016 eurot), kuid 

mitte samal ajal 

  

Sportlaste rahaline toetamine 
 



Stipendiumide ja toetuste kontroll 



Stipendiumid Eesti Spordiregistris 



Töölepingu seaduse erisused 

 

Sportlasega võib tulenevalt spordi eripärast 

sõlmida tähtajalise töölepingu kuni viieks 

aastaks või sõlmida viie aasta jooksul 

järjestikuseid tähtajalisi töölepinguid korduvalt või 

pikendada viie aasta jooksul tähtajalisi 

töölepinguid korduvalt. 



Töölepingu seaduse erisused 2 
Iseseisva otsustuspädevusega töötaja: 

1. tööaeg 

2. ületunnitöö  

3. öötöö ja riigipühal tehtava töö hüvitamine 

4. Tööaja korraldus  

5. öötöö piirangud 

6. igapäevase ning iganädalase puhkeaeg  

7. enne riigipühi tööaja lühendamine,  

töölepingu seaduse §-d 43–47 ja 50–53  



Võlaõigusliku lepingu erisus 

 

Kui sportlasega sõlmitakse sportimiseks muu 

võlaõiguslik leping, makstakse sportlasele tasu 

kord kuus, kui tasu maksmiseks ei ole kokku 

lepitud lühemat tähtaega. 



Sporditulemuste andmebaasi loomine 

• Eesti spordiregistri alamandmekogu 

• Eesti tiitlivõistluste kolm esimest sportlast või 

võistkonda  

• Eestit rahvusvahelistel tiitlivõistlustel esindanud 

sportlaste tulemused sõltumata kohast 

 

Harrastusspordi ega liikumisharrastuse võistluste 

tulemusi andmebaasi ei koguta.  

 



Sporditulemuste töötlemine ja 
avalikustamine 

Sportlase nõusolekuta: 

• spordi andmekogusse kantud spordiorganisatsioonil ja 

spordikoolil 

• spordi arendamiseks ja toetamiseks ning spordiajaloo 

jäädvustamiseks  

• spordialaliidu väljastatud sportlase litsentsiga sportlase 

sporditulemused  

• saavutatud spordialaliidu, maakonna spordiliidu või 

spordiühenduse veebilehel avalikustatud võistluskalendris 

kajastatud võistlusel 

 



Spordivõistlustega manipuleerimise 
ennetamine 
Luuakse riiklik kontaktpunkt - Eesti Antidopingu ja Spordieetika 

Sihtasutus 

• koordineerib spordivõistlustega manipuleerimise vastast võitlust; 

• kogub ja edastab asjaomastele organisatsioonidele ja asutustele 

spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitlusega seotud 

teavet; 

• võtab vastu, koondab ja analüüsib teavet tavatutest ja 

kahtlastest kihlvedudest;  

• suhtleb teiste riikide kontaktpunktidega 



Dopingukuritegu 
Kuni 29.02.2020 Alates 01.03.2020 
§ 195. Kallutamine dopingu kasutamisele § 195. Dopingukuritegu 
(1) Ravimi väljakirjutamise eest kasutamiseks dopinguna 

spordis,  

  

  

•  samuti ravimi dopinguna kasutamisele kallutamise eest  

• või ravimi dopinguna manustamiseks üleandmise eest 

  

  

  

   

  

 karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase 

vangistusega. 

(1) Spordis dopingu kasutamise vastase rahvusvahelise 

konventsiooni kohaselt dopinguna käsitatava aine või meetodi 

määramise,  

  

• kasutamisele kallutamise  

• või sellise aine üleandmise  

• või aine või meetodi kasutamisel abistamise eest,  

• samuti dopinguna kasutamise eesmärgil dopinguna 

käsitatava aine toimetamise eest üle riigipiiri  

• või selle tootmise, valmistamise, turustamise, vahendamise 

või edasiandmise eesmärgil valdamise eest,  

  

karistatakse rahalise karistuse või kuni kaheaastase 

vangistusega. 
(2) Sama teo eest, kui: 

 1) see on toime pandud korduvalt; 

 2) see on toime pandud noorema kui kaheksateistaastase 

isiku suhtes, 

 

  

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase 

vangistusega. 

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud: 

1) korduvalt; 

2) noorema kui kaheksateistaastase isiku suhtes; 

3) grupi poolt; 

4) suure varalise kasu saamise eesmärgil, – 

  

karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase 

vangistusega. 



Riiklikud spordistipendiumid 

• Taotluste esitamise tähtaeg – 16. märts  

• www.spordiregister.ee/toetused 

• Kuni 7 sportlast spordialaliidu kohta 

• Kõik sportlased ühele taotlusele 

• EOK C-taseme toetusega sportlast võib 

esitada. 

 

 

 

http://www.spordiregister.ee/toetused


Riiklikud spordistipendiumid 

Stipendiumi ei määrata: 

• EOK A- ja B-taseme toetust saavatele 

sportlastele; 

• Audentese päevases õppes õppivatele 

sportlastele; 

• Kaitseväe palgal olevatele sportlastele; 

• Sportlasele, kellel puudub üle-euroopalise 

tasemega võistluselt tulemus eelmise aasta 

jooksul.  

 

 



Tänan! 



Lastekaitse & väärkohtlemise 
ennetamine spordis 

Brit Tammiste 



Senised tegevused spordivaldkonnas 

• 26.11.2019 rahvusvaheline koolitusseminar „Terve spordi eest. Väärkohtlemine spordis“. Videosalvestus 

järelvaadatav & esitlused veebis.  

• Väärkohtlemine spordis käsiraamat eesti ja vene keeles.  

• Pilootkoolitused läbiviidud:  

Eesti Jalgratturite Liit (02.02.2020), varem TLÜ (14.11.2018, 20.03.2019), Eesti Sulgpalliliit, JM Rakvere Tarvas 

(28.11.2019) 

• Koostöökohtumised:  

Eesti Jalgpalli Liit, SA Eesti Antidoping 

• Tallinna Spordi- ja Noorsooamet: lasteabi 116 111 plakatid Tallinna spordirajatistes 

https://www.youtube.com/watch?v=SDwDBeci7f4
https://antidoping.ee/tugipersonalile/koolitusmaterjalid/
https://antidoping.ee/wp-content/uploads/2019/11/Terve-spordi-eest.-V%C3%A4%C3%A4rkohtlemise-ennetamine-spordis.-K%C3%A4siraamat-2019.pdf
https://antidoping.ee/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5.pdf


Spordiorganisatsioonile – nüüd ja kohe!  

 Koolituspaketid Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA kaudu, sh 

• 2- & 4-tunnine baaskoolituse pakett – kavad kinnitatud Spordikoolituse ja –Teabe SA poolt 

• Koolitajad: kooskõlastatult tellijaga 

• Tasuline! Kontakt: kerstin.kotkas@antidoping.ee  

Lasteabi.ee bänneri lisamine spordialaliidu, spordiklubi jt. kodulehele (mari.liis.mand@sotsiaalkindlustusamet.ee)   

Lasteabi 116 111 plakat spordiklubi, spordirajatise stendile (brit.tammiste@just.ee) 

 Lastekaitsetähtpäevade tähistamine: nt 1. juuni, 1. september – nt sõnumite jagamine sotsiaalmeedias, listides, 

spordialaliidu veebilehel jms. 6. aprill: valge kaardi päev! 

Lastega töötamise piirang: taustakontroll (Lastekaitseseadus § 20)  

  

mailto:kerstin.kotkas@antidoping.ee
https://www.lasteabi.ee/meist/
mailto:mari.liis.mand@sotsiaalkindlustusamet.ee
mailto:brit.tammiste@just.ee
https://www.eok.ee/valgekaart


2020: valmimas koostöös EADSE ja SKTSA-ga 

 Koostamisel: spordiorganisatsioonide käitumisjuhend (valmis kevad/suvi 

2020), NB! Seotud treeneri eetikakoodeksi ja spordiorganisatsiooni hea 

juhtimistavaga – EOK’le kinnitamiseks  

 Koolitusseminar – käitumisjuhendi tutvustamine, senised spordialaliitude 

praktikad/kogemus laste-noorte väärkohtlemise ennetamisel, heade praktikate 

jagamine (suvi/sügis 2020) 

 Spordikoolituse ja -Teabe SA veebikoolitus laste ja noorte väärkohtlemise 

ennetamise teemal ( ca 45 min, test, parooliga ligipääsetav) 

 

 

 

 

 



Spordiorganisatsioonile: ideid jagamiseks ja rakendamiseks  

Kutsu lasteabi 111 116 esindajad enda alaliitu või klubisse teenust tutvustama & tuttavaks saama 

(mari.liis.mand@sotsiaalkindlustusamet.ee)  

Külasta lastemaja Tallinnas või Tartus (anna.frank-viron@sotsiaalkindlustusamet.ee, 5361 1602) 

Uue, noorsportlase ja lapsevanema käitumisjuhendi koostamine/täiendamine – lasteabi jm info + üldiste lastekaitse 

põhimõtete lisamine 

Arenguvestlused lapsega/noorsportlasega – koolitusvajaduse selgitamine? 

Konfliktilahendamise oskused treeneritel, lastel/noortel – koolitusvajaduse selgitamine? 

Laste/noorte kaasamise praktika kujundamine: ühised arutelud, tagasiside kogumine (arutelu vormis/kirjalikult) = 

arvamuse avaldamise ja abi küsimise harjumise (julguse) loomine 

 Suvelaagrid: väärkohtlemise ennetamise teemade käsitlemine (à 30 min), nt videoklipp, reeglite arutelu, 

koostöömängud, omavahelise (treenerite, juhendajate) reeglite läbiarutamine 

 

mailto:mari.liis.mand@sotsiaalkindlustusamet.ee
mailto:anna.frank-viron@sotsiaalkindlustusamet.ee
mailto:anna.frank-viron@sotsiaalkindlustusamet.ee
mailto:anna.frank-viron@sotsiaalkindlustusamet.ee
https://www.lasteabi.ee/materjalid/klipid/


Küsi lisa & paku oma ideid:  

Kontaktid: 

Kerstin.kotkas@antidoping.ee EADSE 

Brit.tammiste@just.ee üldised ennetustegevused 

Mari.liis.mand@sotsiaalkindlustusamet.ee  lasteabi 116 111 

Anna.frank-viron@sotsiaalkindlustusamet.ee lastemajateenus 

 

mailto:Kerstin.kotkas@antidoping.ee
mailto:Brit.tammiste@just.ee
mailto:Mari.liis.mand@sotsiaalkindlustusamet.ee
mailto:Anna.frank-viron@sotsiaalkindlustusamet.ee
mailto:Anna.frank-viron@sotsiaalkindlustusamet.ee
mailto:Anna.frank-viron@sotsiaalkindlustusamet.ee


Järgmine infotund 
24. märts   


