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Olümpiakomitee infotund

17. jaanuar 2023



Uued juhid

1. Katriin Kersa – spordijuht, ujumisliit
2. Kauri Kõiv – spordidirektor, laskesuusatamine
3. Juhan Mettis – spordidirektor, judoliit



Kuupäevad

02. veebruar – Äripäeva „Spordijuhtimise aastakonverents“
08. veebruar – medalistide vastuvõtt – täiskasvanud, Hilton
09. veebruar - medalistide vastuvõtt – noored, KUMU
10. veebruar – „Spordisõber 2023“ 

26. mai – Täiskogu ja Eesti Spordikongress Paides

13. juuni – Olümpiapäev Võrus



Spordiaasta Tähed

Foto: Karli Saul



EOK ja Delfi arvamuslugude konkurss 

1. Anu-Mall Naarits artikliga „Spordi süsteemset ülesehitamist tuleb alustada kohe praegu“.
2. Valdo Jahilo arvamuslooga „Mille järgi võiks reastada koole tervisekäitumise vaatenurgast?“, 
3. Silver Karjuse artikkel „Lapsevanemate unistustest, trenni efektiivsusest ning motiveeritud tiimi tähtsusest“.

https://sport.delfi.ee/artikkel/120122082/kommentaar-spordi-susteemset-ulesehitamist-tuleb-alustada-kohe-praegu
https://sport.delfi.ee/artikkel/120094814/kommentaar-mille-jargi-voiks-reastada-koole-tervisekaitumise-vaatenurgast
https://sport.delfi.ee/artikkel/120121944/silver-karjus-lapsevanemate-unistustest-trenni-efektiivsusest-ning-motiveeritud-tiimi-tahtsusest
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31 esitamist
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Noorte olümpiafestival EYOF

• Laskesuusatamine
• Murdmaasuusatamine
• Suusahüpped
• Iluuisutamine
• Freestyle-suusatamine
• Mäesuusatamine

Koondises 19 sportlast
21.-28.jaanuar 2023.a.
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Eesti MV, alaliidu suurim pidu!



Erikujundusega EMV medalid „100 ringi“

• Esimesed EOK100 medalid on välja antud
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EOK 100 materjalid on EOK veebis
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EOK 100 rinnamärk ja tänukaart

• Tunnustada ja motiveerida spordiorganisatsioonides rohujuure
tasandil igapäevast tööd tegevaid inimesi

• Tunnustuse saanud inimesed tunnevad, et neid on märgatud, 
nende panust on väärtustatud, nad teevad õiget ja olulist asja

• Oluline, et tunnustuse saanud inimestele antakse rinnamärk ja 
tänukiri üle spordiala/kogukonna inimeste ees

• Spordiorganisatsioon esitab nimed ja annab tunnustuse üle. 
Nimede esitamise tähtaeg on hiljemalt 1.märts 2023

• EOK teeb nimelised tänukaardid ja EOK 100 rinnamärgid

• Kokku 1 000 märki ja tänukaarti
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PANEME SAJAGA!

EOK100 küsimused/ettepanekud Anu Kaljurand - anu@eok.ee , tel 5013684



Kultuuriministeeriumi 
informatsioon

01.01.2021

17.01.2023



Rahvusvaheliste spordisündmuste korraldamise toetus 

Toetasime 36 võistlust kogusummas 1 039 820 eurot.
Toetused laekuvad jaanuari lõpus.

328 000; 32%

85 000; 8%

587 820; 56%

39 000; 4%
Sportmängude
valiksarjad

Tiitlivõistlused (MM,
EM)

MK, EK etapid
(samaväärsed
võistlused)

Muu



Rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste korraldamise toetus 

Võistlus Otsus
TALLINN OPEN - Kr. Palusalu Noorte 
Maadlusvõistlus 89 250
Vehklemise U17 ja U20 EM 200 000
Tartu Maraton 70 000
Tallinna Maraton 420 000
Jalgpalli U17 EM 200 000
2023.a. Euroopa meistrivõistlused õhkrelvadest 
laskmises 125 000
Tallink Floorball 2023 111 400
KOKKU 1 215 650

Menetluses veel:
1. Ironman Tallinn 2023;
2. Noorhobuste kestvusratsutamise MM



Maakonna spordiliidu toetus 
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Riigi spordipreemiad

• Elutööpreemia: 21 kandidaati

• Aastapreemia: 25 kandidaati

• Antakse üle 20.02.2023

2022.a. laureaadid Kaarel Zilmer ja Mart Siliksaar



Ida-Virumaa tegevuste toetusmeede
Eesmärk:
1) Suurendada Ida-Virumaa eesti keelest erineva emakeelega elanike sidusust Eesti kultuuriruumiga 
kultuuri- ja spordiprogrammide elluviimise kaudu
2) Aidata kaasa erineva kultuuri- ja keeletaustaga inimeste igapäevaste kontaktide ja 
koostöövõrgustike tekkele
3) Aidata kaasa eesti keele kasutusvõimaluste laiendamisele ja piirkonna ajaloo tutvustamisele

• Toetatavad tegevused: Festivalid, näitused, spordivõistlused, liikumisharrastust toetavad 
sündmused aga ka muid erineva kultuuritaustaga inimeste koostööd soodustavaid tegevused

• Projektiga esitatud kultuuri- või spordiprogramm koosneb vähemalt kolmest erinevast üldsusele 
kättesaadavaks tehtud kultuuri- või spordisündmusest, millest vähemalt üks sündmus on 
üldsusele tasuta

• Projekti abikõlblikkuse periood võib alata 1. jaanuarist 2023, kuid ei või kesta kauem kui 31. 
oktoobrini 2024

• Toetuse minimaalne summa on 25 000 eurot ja maksimaalne summa on 200 000 eurot taotluse 

kohta

• Rakendajaks Integratsiooni Sihtasutus, jooksev taotlemine ja avatakse veebruaris



Eesti-Läti programm

• I taotlusvoor on avatud kuni 15. veebruar 2023

• Toetatavad tegevused: muuhulgas - ühised spordiüritused; treeninglaagrid / 
koolitajate kogemusvahetus

• Täpsem info: www.estlat.eu.

http://www.estlat.eu/


Sport2030 aruanne

Aruanne Vabariigi 
Valitsuse istungil 

26. jaanuaril

Kultuuriministri „Eesti 
2035“ kõne Riigikogus 

15. veebruaril



Aitäh!



SA Liikumisharrastuse 
kompetentsikeskus

Alo Lõoke

Juhatuse liige

alo@liigume.ee / 525 3801 

mailto:alo@liigume.ee


Maia Burlaka
Kommunikatsioonijuht

Renna Nelis
Büroo- ja projektijuht

Janne Tomberg 
Liikumisaasta 
projektijuht

Alo Lõoke 
Juhatuse liige





#liikumispööre
#liikumispööre = liikumisharrastuse murrang, kus teeme
liikumise päriselt prioriteediks. 

Mõttemallide muutmine. Liikumiskultuur ja ühtekuuluvus, 
regulaarne liikumine tavaks.

Statistika on juba “piisav”, et päriselt liigutada. Vajadus on 
olemas, et tervikuna ühe visiooniga toimetada.

LH keskne vaade ja juhtimine – SA Liikumisharrastuse
kompetentsikeskus. Teaduspõhine ja elukaareülene
lähenemine, valdkonna koostöö, oskusteabe koondamine, 
ühine kommunikatsioon, uuringud, koolitamine, piloodid, 
süsteemne ja tulemuslik juhtimine.

Koostöö. Sildade ehitamine. Innovatsioon. Igaühe roll. 
Valdkondadeülene prioriteetsus. 

tippsport

saavutussport

harrastussport

liikumisharrastus



Sihtasutuse prioriteedid 2023. aastal:

• Sihtasutuse käivitamine, partneritega kohtumised, valdkonna tegevuste auditeerimine ja
koostöö ehitamine ning sihtasutuse arengukava koostamine. Valdkonna strateegilise kava
koostamine.

• Liikumisaasta 2023 edukas koordineerimine.

• Ühendus Sport Kõigile tegevuste ülevõtmine ja vedamine.

• Euroopa Spordinädala vedamine ja värskendamine.

• Arendustegevused – seminarid, õppereisid, rahvusvaheline koostöö.

• Teadustegevus – ajakiri, uuringud, valdkonna ülevaate koostamine, parimad praktikad.

• Piloodid ja projektid.

Meeskonna ehitamine.

Teie ekspertkogemused valdkonna arenguks.



• KUM algatatud valdkondadeüleses koostöös osalemine

• EKSL, LKK, TEK, … visiooniseminarid ühise tegevuskava koostamiseni

• Ida-Viru sidususe programm (inimeste arendamine, ühistegevused, 
strateegiline lähenemine, mitmekeelne kaasamine)

• 50 parimat praktikat

• Maakondade Spordiliitude arendamine (nt I-V ja L-V seminar)

• …

• 1,2 miljardi euro parem kasutamine









EESMÄRK JA SIHTGRUPP

• tekitada ühiskonnas rohkem huvi liikumisharrastuse ja tervislikumate 
eluviiside vastu

• suurendada regulaarse liikumisharrastusega tegelejate arvu Eestis

• väheaktiivsed inimesed

• eelkõige lapsed-noored-pered, kesk- ja vanemaealised



TEEMAKUUD



TÖÖRIISTAD

liikumisaasta.ee

Liikumisaasta 2023

liikumisaasta

@liikumisaasta

#liikumisaasta

#hakkameliigutama

http://www.liikumisaasta.ee/




Aitäh!



NATALJA INNO
AUSA SPORDI EESKUJU 2022



Kokkuleppemängude 
ennetamise e-koolituse 
tutvustus

Marit Jukk, EADSE 
koolitustegevuse koordinaator 17. jaanuar, 2023



E-koolituse tutvustus

• EADSEl on koostöös Sportradariga valminud kokkuleppemängude ennetamise e-
koolitus (eesti, vene ja inglise keeles)

• Mõeldud eelkõige sportlastele, kuid ka tugipersonalile

• Peaks olema kohustuslik läbida kõikidel mängijatel

• E-koolitus koosneb 6 moodulist, lisaks sissejuhatus ja kokkuvõte (ca 40 minutit)

• Iga moodul lõpeb kontrollküsimustega ning lõpus väljastatakse sertifikaat







2. Kokkuleppemängud

• Miks me peame selle vastu 
võitlema?

• Videoklipp

• Heliklipp









Küsimusi/ettepanekuid?



EOK Infotund 17.01.2023 



Vastuvõtuprotsess





Ajakava

❑ õpilaskandidaadid esitavad soovialavaldused 
spordialaliitudele hiljemalt 28.02.2023

❑ spordialaliidud esitavad õpilaskandidaatide nimekirjad 
EOK-le hiljemalt 6.03.2023 

❑ vastuvõtuvestlused ja testid õpilaskandidaatidega on 
planeeritud Audenteses 25.04.2023 kell 11:00 Tallinnas 
Tondi 84 ja Otepääl Lipuväljak 14 

*Vastuvõtukomisjon kinnitab lepingute sõlmimisele 
kutsutavad õpilased  9.06.2023



Sisseastumisest

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

❖ Kandidaadid täidavad Audentese kliendikeskkonnas 
klient.audentes.ee ankeedi hiljemalt 31.märtsiks 2023 (kui ei ole 
juba paralleelselt alaliitu kandidatuuri ülesseadmisega seda teinud) 

❖ Katsed aprilli koolivaheajal, 25.04.2023 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 aasta 
taguse)



Infokanalid

Palume abi ka turundusinfo levitamisel

Selleks et vastuvõtuteave jõuaks kõigi huvilisteni, palume teil jagada 
Audentese spordigümnaasiumi Facebooki lehe alljärgnevaid 17. 
jaanuaril kell 11 avaldatavaid postitusi:

❑ Tallinna üksust tutvustav video; 

❑ Otepää üksust tutvustav video.

https://www.facebook.com/AudenteseSpordigymnaasium


Vastuvõtuprotsess



Tänan tähelepanu eest

Priit Ilver
Audentese spordigümnaasiumi
direktor



Erasmus+ 
tegevusvõimalused 
sporditöötajatele
Markus Jõgi



ÕPIRÄNDE 
EESMÄRGID

Aidata kaasa 
spordiorganisatsioonide 
arengule, toetades nende 
töötajate ja vabatahtlike 
õpirännet.

Üldeesmärk on anda eelkõige
rohujuuretasandi
spordiorganisatsioonide
töötajatele ja ka vabatahtlikele
võimalus täiendada oma
pädevusi, kvalifikatsiooni ja
omandada uusi oskusi.



TEEMAD
• Tervislike eluviiside edendamine kõigi inimeste

heaks

• Spordiaususe ja -väärtuste edendamine

• Hariduse edendamine spordis ja spordi abil

• Võitlus vägivalla, rassismi, diskrimineerimise ja
sallimatuse vastu spordis

• Vabatahtlik tegevus spordis

• Sotsiaalne kaasatus spordi kaudu

• Võitlus diskrimineerimisega spordis, sh soolise
võrdõiguslikkuse tagamine

• Spordiga tegelemise ja kehalise aktiivsuse
soodustamine

• Suurendada rahvaspordiorganisatsioonide
suutlikkust

• Edendada programmivälistes kolmandates riikides
spordiga tegelemist

• edendada spordi kaudu sotsiaalset kaasatust.

• Edendada spordi kaudu positiivseid väärtusi (nt
aus mäng, sallivus, meeskonnavaim)

• Soodustada maailma eri piirkondade vahelist
koostööd ühisalgatuste kaudu



KES SAAVAD OSALEDA?

• Rohujuure tasandil tegelevad spordiorganisatsioonide treenerid ja ülejäänud sporditöötajad 

• Töötajad, kes tegelevad mitte-rohujuuretasandi spordiga, kui selliste töötajate osalemine võib 

rohujuuretasandi spordile kasu tuua

• Vabatahtlikud spordiorganisatsioonides. Osalejad peavad töötama saatvas organisatsioonis või tegema 

regulaarselt koostööd saatva organisatsiooniga, et aidata ellu viia organisatsiooni põhitegevusi

• Osalejate arv on maksimaalselt 10 inimest ning vanusepiiri pole



KES SAAVAD TAOTLUST ESITADA?

• Avalik-õiguslik või eraorganisatsioon, mis tegutseb spordi ja kehalise aktiivsuse valdkonnas ning korraldab 

sporti ja kehalisi tegevusi rohujuuretasandil (nt mittetulundusorganisatsioon, kohalik ametiasutus, 

spordiklubi)

• Mitte-rohujuuretasandi spordiorganisatsioon, kui selle töötajate osalemine toob kasu rohujuuretasandi 

spordile (nt rahvusvaheline organisatsioon)



ÕPIRÄNDE TEGEVUSED
Töövari või vaatlusperiood (2-14 päeva)

Töövarjuks minemine tähendab, et sporditöötaja saab viibida teatud aja (2–14 päeva) mõnes teises riigis 

asuvas vastuvõtvas organisatsioonis eesmärgiga õppida uusi tavasid ja koguda uusi ideid vaatlemise ja 

suhtlemise kaudu eakaaslaste, treenerite, vabatahtlike või teiste töötajatega.

Treeneri ränne (15-60 päeva)

Treeneri rände puhul saab osaleja teatud aja (15–60 päeva) juhendada või koolitada mõnes teises riigis asuvas 

spordiorganisatsioonis. 



RAHASTUSREEGLID

Korraldustoetus
Õpirändega seotud tegevuste elluviimisega otseselt seotud 
kulud. 
- osalejate ettevalmistamine, juhendamine, jälgimine ja 
toetamine mobiilsuse ajal, virtuaalkomponentide jaoks 
vajalikud teenused, tööriistad ja seadmed kombineeritud 
tegevustes.
Toetus katab nii saatva kui ka vastuvõtva organisatsiooni 
kulud. 

• 350 € osaleja kohta

Reisikulu
Osaleja (ja vajaduse korral teda saatva isiku ja koolitaja) 
reisikulu
Vahemaade arvutamiseks tuleb kasutada Euroopa Komisjoni 
kalkulaatorit

• 23€ - 1500€

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


Individuaalne toetus
korraldustoetus ühe tegevuspäeva kohta, näiteks osalejate 
majutus, toitlustus jms kulud

Vajadusel: elamiskulud on võimalik katta enne ja pärast 
tegevust toimuvat sõiduaega. Tavapärast reisitoetust saavad 
osalejad ja saatjad maksimaalselt kahe reisipäeva ulatuses 
ning keskkonnasäästliku reisimise korral maksimaalselt kuue 
reisipäeva ulatuses

• Riikide grupp 1: 101 – 180 EUR
• Riikide grupp 2: 90 - 160 EUR 
• Riikide grupp 3: 79 - 140 EUR

Baastoetuse määrab iga agentuur grupi vahemiku 
järgi. Baastoetuse määr on 14 päeva ulatuses. 
Alates 15. päevast on makstav toetuse määr 
70% baastoetusest.

Kaasamistoetus
kulud, mis on seotud õpirändetegevuste korraldamisega 
vähemate võimalustega osalejatele, kes vajavad lisatoetust 
olenevalt tegelikest kuludest

• 100 € iga osaleja kohta, kelle jaoks kulutusi 
tehakse

• 100% abikõlblikest kuludest

Ettevalmistav kohtumine
kulud, mis on seotud ettevalmistava kohtumise elluviimisega 
(sh reisi-, majutus- ja toitlustuskulud)
ettevalmistava kohtumise vajadus peab olema põhjendatud 
ning taotluses tuleb esile tuua kohtumise eesmärgid ja 
osalejad

• 575 € osaleja kohta (v.a vastuvõtva riigi 
osalejad), maksimaalselt kaks osalejat riigi 
kohta)



Keeletoetus
Kulud, mis on seotud keeleõppega, kui keel ei ole kaetud 
Online Language Support keskkonnas.
Keeletoetus rakendub õpirännete puhul, mille kestvus on 
rohkem kui 30 päeva. Ei ole euroopa liidu liikmesriigi keel

• 150 eurot osaleja kohta

Erikulud
- viisa ja selle taotlemisega seotud kulud
- ülemääraselt kallid reisikulud (osalejatele, grupijuhtidele 

ja saatvatele isikutele)

• 100% abikõlblikest kuludest
• 80% abikõlblikest kuludest

Maksimaalne summa ühe inimese kohta – 10 891€
Minimaalne summa ühe inimese kohta – 531€

Sporditöötajate õpirände eelarve – 72 000€



Erasmus+ sporditöötajate õpirände infopäev 23. 
jaanuaril kell 13.00 Zoomis.

ÕPIRÄNDE TUTVUSTUS INFOPÄEVALE REGISTREERIMINE



TÄNUD TÄHELEPANU EEST!

Erasmus+ Sporditöötajate õpirännete kohta saate rohkem lugeda siit:
https://euroopanoored.eu/taotlemine/erasmus/sport/

KONTAKT:

Markus Jõgi

Spordiprojektide koordinaator

Markus.jogi@harno.ee

+372 56 662 907

HOIA ENNAST MEIE 
TEGEMISTEGA KURSIS:

https://euroopanoored.eu/taotlemine/erasmus/sport/
mailto:Markus.jogi@harno.ee
https://www.facebook.com/eeagentuur
https://www.instagram.com/euroopanoored.eu/
https://euroopanoored.eu/
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Järgmine infotund/poliitdebatt on
21. veebruar 2023
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