
Olümpiakomitee  

infotund 

 
17.November 2020 



Kandke maske! 



Uued juhid 

 

• Eesti Discgolfi Liit uus president Timo Juursalu 

• Eesti Jahtklubide Liit president Kalev Vapper 

 

Kuupäevad 

 

23.11.2020.  

„Eestimaa spordihing 2020“ kandidaatide ettepanekuid koos   

põhjendusega 

 

30.11.2020.  

1)Maakondade ja linnade parimad spordiklubid 

2) Aasta sportlik vald 

3) Aasta spordiobjekt 2020 

 
Palun saata oma kandidaadid aadressil jaanika@eok.ee 

mailto:jaanika@eok.ee


Spordiaasta Tähed 

 

- TV saade 

- Aasta Sportlane ja Aasta Treener 

 

Kolimised 

 

- Spordimaja andmed 

- Audenteses olevad alaliidud 



 
Kultuurkapitali spordivaldkonna aastaprojektide    

tegevustoetuste taotlused: 

 

 2021. a I poolaasta kohta saab esitada 20. novembrini 2020    

 2021. a II poolaasta kohta kuni 20. maini 2021 

  

20. novembriks saab esitada kandidaate: 

  

• 1 elutööpreemia – 10 000€ 

• 5-6 aastapreemiad – kuni 5 500€ 

• 1 peapreemia  -7 000€ 

 



Esindajate kogu 08. detsember kell 11:00 

 - füüsiline kogunemine 

 - Zoom kaudu 

 - kirjalikus vormis 

 

Tokyo 2020 

 - akrediteerimissüsteem avatud 

 



Alaliitude informatsioon 
 
 

• Toetused 2021 komisjon – 15. ja 16. detsember 

• 2020. a noortespordi toetuse aruanne 

              - tähtaeg 31.12.2020 

              - keskkonnas 

• 2020. a saavutusspordi toetuse aruanne 

              - tähtaeg 31.12.2020 

              - keskkonnas 

              - kõik taotlused/toetused eraldi  

  

• EOK ja alaliidu vahelise lepingu punkt Eesti MV 

tervisetõenditega seoses 



 
 
 

Kultuuriministeeriumi info 

 

 

Margus Klaan 

20.10.2020, Tallinn 



Piirangud 
 

Vabariigi Valitsuse 19.08.2020 korraldus nr 282: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/312112020006 

 

Soovitus jälgida: 

• www.valitsus.ee;  

• www.kul.ee;  

• www.kriis.ee;  

• www.riigiteataja.ee;  

https://www.riigiteataja.ee/akt/312112020006
http://www.valitsus.ee/
http://www.kul.ee/
http://www.kriis.ee/
http://www.riigiteataja.ee/


Kultuuriministri määruse nr 12 muutmine 
(individuaalalad)  

  

1. tegevustoetuse puhul arvestatakse tulemusi aastatest 2015–2020, 

sealjuures arvestatakse 2015. aastast ainult IV kvartalis saavutatud 

tulemusi ja 2020. aastast I–III kvartalis saavutatud tulemusi;  

2. noortespordi toetuse puhul arvestatakse tulemusi aastatest 2017–

2020, sealjuures arvestatakse 2017. aastast ainult IV kvartalis 

saavutatud tulemusi ja 2020. aastast I–III kvartalis saavutatud tulemusi;  

3. saavutusspordi toetuse puhul arvestatakse rahvusvaheliste 

tiitlivõitluste tulemusi aastatest 2018–2020. 

 

 



Kultuuriministri määruse nr 12 muutmine 
(sportmängud)  

 1. tegevustoetuse puhul arvestatakse tulemusi aastatest 2016–2020;  

2. noortespordi toetuse puhul arvestatakse osalemisi EM või MM 

finaal- või valikturniiril või samaväärsel võistlusel aastal 2019 ning 

suurekoosseisulise koondise lisatoetuse puhul osalemist EM või MM 

finaalturniiril, millele eelnes kvalifikatsioonivõistlus, aastatel 2018 ja 

2019;  

3. saavutusspordi toetuse puhul arvestatakse rahvusvaheliste 

tiitlivõitluste tulemusi aastatest 2018–2020. 

4. spordikohtunike toetus võetakse aluseks toetuse taotlemisele 

eelnenud täispika hooaja andmed.  

 

 



Kriisiabi meetmete aruandlus 
 
 
 

• Uus tähtaeg on 31.01.2021 

• esitamine toetused.kul.ee  

• aruandesse kirja kogu aasta planeeritud ja tegelik 

eelarve 

• täpsem info jaanuaris  



Rahvusvaheliste spordisündmuste 
toetamine  

  

• 34 taotlust 

• taotleti 1 558 354 eurot 

• eelarves umbes 840 000 eurot 

• komisjon koguneb 20. novembril 

 

 



Sport 2030 aruanne 
 

Sisendi esitamise tähtaeg 16.11.2020 

Täname kõiki, kes on juba vastanud!* 

 

 

 

Ühendused: 

1. Ühendus Sport 

Kõigile 

2. Eesti Koolispordi Liit 

3. Eesti Seeniorspordi 

ja Spordiveteranide 

Liit 
 

Spordialaliidud: 

1. Eesti 

Kergejõustikuliit 

2. Eesti Tehnika- ja 

Spordiliit 

3. Eesti Uisuliit 

4. Eesti Võimlemisliit 

5. Eesti Ratsaspordi 

Liit 
 

Maakonna spordiliidud: 

1. Põlva Maakonna 

Spordiliit 

2. Järvamaa Spordiliit 

3. Jõgevamaa Spordiliit 

Kalju 

4. Ida-Virumaa Spordiliit 
 

*Seis 16.11.2020 kell 16.30  



Riigi spordipreemiate kandidaadid 
 

• Ettepanekute esitamine algab detsembri alguses  

• Avaldus tuleb esitada spordipreemiate taotlusvormil e-posti 

aadressil preemia@kul.ee.  

• Avalduste esitamise tähtpäev on igal aastal 10. jaanuar 2021. 

• Igal aastal antakse välja kaks elutööpreemiat ning kuus 

aastapreemiat. Elutööpreemia suurus on 40 000 eurot ning 

aastapreemia suurus 9 600 eurot. 

• Täpsem info: https://www.kul.ee/et/stipendiumid-ja-preemiad 

 

 



Tänan! 



EOK infotund 

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet 



Spordiprojektide toetused 2021 
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      TÄHTAEG 

Rahvusvahelised spordivõistlused  01.12.2020 

Tallinna meistrivõistlused   15.12.2020 

Kohalikud spordivõistlused   31.12.2020 

Tallinn Liigub võistlussari   15.01.2021 

Tallinna esindusmeeskonnad  15.01.2021 

Saavutusspordi toetamine   15.01.2021 

Tallinna parimad noorsportlased  15.01.2021 

TAOTLUSED:    www.mittetulundus.tallinn.ee/iseteenindus  

   

http://www.mittetulundus.tallinn.ee/iseteenindus


INVESTEERINGUD 2021 
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• Kadrioru staadioni renoveerimine  

• Tallinna Spordihalli tervikrenoveerimine 

• Pirita jõe välibasseini rajamine 

• Tondiraba valgustuse uuendamine 

• Jalgpalliväljaku/halli rajamine Punane 69 

• Tondiraba Park 



SUUREMAD SÜNDMUSED 2021 
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• Võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir 

• Kergejõustiku U20 Euroopa meistrivõistlused 

• Judo U18 Euroopa meistrivõistlused; 

• Rahvusvahelise kabe maailmameistrivõistlused 

- ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistlused 

• Tallinna Maraton/Sügisjooks 

• Ironman Tallinn 

• Eestimaa võimlemispidu „Kingitus“ 

• jm 



Tiitlivõistluste medalistide tunnustamine 
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Toetatakse tallinlastest sportlaste kõrgeid sportlikke saavutusi olümpiamängudel, 

maailmameistrivõistlustel, Euroopa meistrivõistlustel ja Euroopa mängudel.  

 - olümpiaalade tiitlivõistlustel võidetud medaliste; 

 - mitteolümpiaalade tiitlivõistlustel võidetud medaliste tingimusel: 

  1. tiitlivõistlusel osales rohkem kui 10 sportlast; 

  2. spordiala kohta arvestatakse sporditegevuse toetust pealinnas; 

  3. punkte 1 ja 2 ei kohaldata  MM tiitli võitnud sportlaste puhul;   

 - puuetega inimeste tiitlivõistlusel võidetud medaliste (osaleb 10 ja enam 

             sportlast distsipliinil). 



Tallinn Covid-19 olukorras 
 

 Tallinna linna hallatavad spordiasutused on AVATUD  

 Prioriteet organiseeritud sport 

 PALUME JÄRGIDA KEHTESTATUD REEGLEID (hajutatus, IKV ootealadel, 
IKV võistlustel publikule ja korraldajatele jne = VASTUTUSTUNDLIK 
KÄITUMINE!) 

 Jätkame sporditegevuse toetuse eraldamist, (NB! UUENDUSENA 2021 - ei 
sõlmita toetuse saajaga toetuse eraldamise lepingut!) 

 Kõik oluline ja ajakohane koroona kohta Tallinnas:  

 https://www.tallinn.ee/est/Koroona-tokestamine 

 

 

 

 

22 

https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
https://www.tallinn.ee/est/Koroona-tokestamine
https://www.tallinn.ee/est/Koroona-tokestamine
https://www.tallinn.ee/est/Koroona-tokestamine


UUS Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet! 
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• Alustab tegevust 01.01.2021 

• Spordivaldkonna sisutegevuste (toetused) osas muutusi ei ole planeeritud 

 



Tänan! 
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Aivo Normak 

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti  

juhataja 

Aivo.Normak@tallinnlv.ee 

www.tallinn.ee/sport 



Turvalist aastalõppu! 

 
Järgmine infotund  

19. jaanuar 2021 


