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Uued juhid 

 

• Eesti Sulgpalliliit tegevjuht Mario Saunpere 

 

Kuupäevad 

 

• 04. mai – Olümpiakomitee täiskogu 

 

• 07. detsember – Olümpiakomitee esindajate kogu 

 

• 29. detsember – Spordiaasta Tähed Alexela kontserdimaja 

 

Medalistide vastuvõtt 

 

• Kevad-suvi 



Alaliitude toetused 2021 

• Noortesport 2021 
- Komisjon veb 1. nädalal 
- Ülekanded al 15.02 

 

• Kanded 2021 
- Tegevustoetus  JAN/MAI 
- Kohtunikud  JAN/MAI 
- Noortetoetus  VEB/MAI 
- Team Estonia koondised  JAN/VEB/MAI 
- Hasart  JAN/JUN/DETS 

 

• Sporditoetuste keskkonnas on jälle võimalik lepinguid ID-kaardiga allkirjastada! 



Team Estonia tugiteenused 2021 

• Spordimeditsiini SA ja alaliit vahelised lepingud alates 
20.01.2020 

• Teenust enne lepingu allkirjastamist kasutada ei saa! 
 

• Sportlased, kes toetusi jagavad (näiteks C-kategooria) 
hakkavad saama täispaketi tugiteenuseid 



Ajateenistus spordirühmas 
• Muudatused KRA struktuuris 
• Ajateenistusse minevate sportlaste nimekirjad 2-3 aastat ette 

• KRA ajastab arstlikku komisjoni (AK) kutsumise 
• Välditakse mitu korda AK-s käimist 

• Nimekirja väliselt AK kutse saanud sportlastest teada anda 
• Erandjuhud (sh muudatused) võimalikud 
• www.kaitseväeteenistus.ee 

• Kontaktandmete kontroll! 
• Võimalik panna ise AK aeg 
• Ajateenistuse muutmise taotlemine 

• Digilugu „Ava andmed Kaitseministeeriumile“ 
 
• Kõikide olukordade puhul kontakt: Raido Mitt (raido@eok.ee) 

 

http://www.kaitseväeteenistus.ee/
mailto:raido@eok.ee


Haridusstipendiumid  
2020/2021 kevadsemester 

• Taotleja: 
 on tegevsportlane, kes on kuulunud Eesti täiskasvanute koondisesse vähemalt 3 aasta jooksul või 
 on tippspordist loobunud isik, kes on kuulunud Eesti täiskasvanute koondisesse vähemalt 3 aasta jooksul ning 

lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul 
 järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noortele 
 ei ole rikkunud dopinguvastaseid reegleid  

• Stipendium eraldatakse  sportlaste õppemaksu tasumiseks kõrg- või 
kutsehariduse tasulises õppes 

• Taotluste esitamine e-keskkonnas (link meiliga ja EOK kodulehel) 
• Tähtaeg 5.veebruar 2021 
• Stipendiumi suurus kuni 1 000 EUR 
• Lisainfo: Natalja Inno natalja@eok.ee 

mailto:natalja@eok.ee


Tokyo 2020 

 - akrediteerimissüsteem avatud 

 - suveolümpiaalaliidud, kontakteeruge merle@eok.ee ja 

kontrollige sisestusi 

 

mailto:merle@eok.ee


 
 
 

Kultuuriministeeriumi info 

 

 

Tarvi Pürn 

19.01.2021, Tallinn 



Piirangud 
 

Vabariigi Valitsuse 19.08.2020 korraldus nr 282: 

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

 

Soovitus jälgida: 

• www.valitsus.ee;  

• www.kul.ee;  

• www.kriis.ee;  

• www.riigiteataja.ee;  

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


Treenimine sisetingimustes 
Harjumaa ja Ida-Virumaa:  

• kontaktivaba individuaaltreening (1+1). Grupitreeningud pole lubatud; 

• ruumi kuni 25% täituvus spordiobjekti kappide või nagide arvu järgi. 

Spordiregistris andmed olemas; 

• saunade kasutamine pole lubatud, ujulas ühe raja kohta 3 inimest; 

• lapsevanemad ei tohi jääda spordiobjektile lapsi trenni tuues; 

• maski kandmine seal kus võimalik, v.a kuni 12 a lapsed. 

 

V.a professionaalsed sportlased, puudega inimesed, koos viibiv pere. (Ei laiene 

seenioritele). 

 

https://www.spordiregister.ee/et/ehitis


Treenimine sisetingimustes 

Ülejäänud Eesti: 

• kuni 11 inimest rühmas, sh juhendaja, rühmad kokku ei puutu; 

• kuni 50% ruumi täituvus. Kappide, nagide järgi. Spordiregister; 

• maskide kandmine seal kus võimalik, v.a kuni 12 a lapsed. 

 

V.a professionaalsed sportlased, puudega inimesed, koos viibiv pere. (Ei laiene 

seenioritele). 

 

 

 

 



Treenimine välistingimustes 

Harjumaa ja Ida-Virumaa: 

• kuni 11 inimest rühmas, sh juhendaja, rühmad kokku ei 

puutu. 

 

Ülejäänud Eestis: 

• Kuni 25 inimest, sh juhendaja, rühmad kokku ei puutu. 

 



Võistluste korraldamine sisetingimustes 

Üle Eesti lubatud ainult:   

• meistriliiga võistkonnad,  

• professionaalsed sportlased, 

• Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja 

kandidaadid. 

 

Pealtvaatajad ei ole lubatud ja mask ning 

desinfitseerimisvahendid on kohustuslikud 



Koondise liikmed ja kandidaadid 

 

• määratleb spordialaliit 

• arvestada isikute sportlikku taset  

• kandidaatide arv peab olema proportsionaalne võrreldes 

eelnevate hooaegadega 

• spordialaliit avaldab enda kodulehe avalehel nimekirja  

 



Võistluste korraldamine välistingimustes 
 

Harjumaal ja Ida-Virumaal on lubatud välistingimustes 

korraldada võistlusi AINULT professionaalsetele sportlastele, 

koondise liikmetele või koondise kandidaatidele.  

 

Mujal Eestis on lubatud ka harrastusspordi ja 

liikumisharrastuse ürituste korraldamine harrastajatele kui on 

tagatud osalejate arv rühmas kuni 25 isikut 



Treenerite kriisiabi toetus 
Toetatav periood: 12.12.2020 kuni 27.12.2020 Harjumaal ja Ida-Virumaal, 

12.12.2020 kuni 10.01.2021 mujal Eestis. 

Taotleja: spordialaliit, spordiklubi või spordikool (v.a. KOV spordikool), kes on 

kantud ESRi või EHISesse hiljemalt 11. detsembriks 2020. 

Treener peab omama kutset vastaval spordialal, ta tööleping või võlaõiguslik 

leping peab olema sõlmitud enne 12.12.2020 (kantud TÖRi) ja kehtiva 

toetatava perioodi ajal. 

Toetuse suurus: kuni 55% treeneri 2020. a nov palgafondist. Maksimum 

toetus on 750 eurot treeneri kohta. Harjumaal ja Ida-Virumaal töötatavate 

treenerite puhul jagatakse toetus kahega. 

Toetuse andja: Spordikoolituse ja –Teabe SA 

Taotlusvooru avamine: järgmisel nädalal 

 

 

 

 



Sisespordiobjektide valdajate toetus 
Toetatav periood: 12.12.2020 kuni 27.12.2020 Harjumaal ja Ida-Virumaal, 

12.12.2020 kuni 10.01.2021 mujal Eestis.  

Taotleja: eraõiguslik juriidiline isik, kelle valduses on ESRi kantud 

sisespordiobjekt 

Toetuse suurus: 1,6 eur/ruutmeeter jäähallide ja siseujulate puhul ning 0,8 

eur/ruutmeeter ülejäänud spordiobjektid. Harjumaal asuvate spordiobjektide 

puhul jagatakse ruutmeetri maksumus kahega. Ruutmeetrid võetakse 

spordiregistrist. 

Muud tingimused: samad nagu kevadises toetusvoorus. 

Toetuse andja: Spordikoolituse ja –Teabe SA 

Taotlusvooru avamine: järgmisel nädalal 



Saavutusspordi võistluste korraldamise 
toetus 

Eesmärk: ära jäänud või pealtvaatajateta toimunud võistluste ettevalmistamisel 

või läbiviimisel tekkinud vältimatute kulutuste katmine 

Toetatav periood: 14.12.2020 kuni 27.12.2020 Harjumaal ja Ida-Virumaal, 

12.12.2020 kuni 10.01.2021 mujal Eestis. 

Taotleja: spordialaliit või sportmängu meistriliiga klubi 

Muu oluline info:  

a) taotlemisel tuleb esitada ka toetuse kasutamise eesmärki tõendav 

kuludokument  

b) varem planeeritud võistluse ärajätmise otsus tehti pärast 30.11.2020 

Toetuse suurus: eelmise hooaja/aasta keskmine pealtvaatajate arv*piletihind 

ja võttes arvesse põhjendatud ja hädavajalikke kulusid  

Taotlemine: toetuse.kul.ee, alates järgmisest nädalast 

 

 



Kriisiabi meetmete aruandlus 
 
 
 

• tähtaeg on 31.01.2021 

• esitamine toetused.kul.ee 

• keskkond valmis esitamiseks hiljemalt homme 

• aluseks taotlusena esitatud Exceli fail 

• lisada Exceli faili juurde kogu aasta tegelik eelarve ja 

toetuse kasutamine 

 



Rahvusvaheliste spordisündmuste 
toetamine  

  

• Esitati 34 taotlust ja taotleti 1 558 354 eurot 

 

• Toetati 29 taotlust kogusummas 810 500 eurot 

 

 



Riigi spordipreemiate kandidaadid 
 

 

Spordi elutööpreemiale esitati 16 kandidaati 

Spordi aastapreemiale esitati 16 kandidaati 

 

Elutööpreemia suurus on 40 000 eurot. Antakse välja 2 

preemiat 

Aastapreemia suurus 9 600 eurot. Antakse välja 6 preemiat 

 

 



Tänan! 



Eesti Antidopingu ja 
Spordieetika Sihtasutus – EADSE 

www.eadse.ee 
info@antidoping.ee   

 

Estonian Center for Integrity in Sports - ESTCIS 

 

http://www.eadse.ee/
mailto:info@antidoping.ee


Uuendused - 2020/2021 
 Uus visuaal, slogan: HOIDES AUSAT SPORTI /GUARDING SPORTS INTEGRITY 

 Uus koduleht www.eadse.ee (pääs ka aadressilt www.antidoping.ee ) 

 5 teemat: antidoping, matchfixing, väärkohtlemine, turvalisus, spordieetika 

 mf Riiklik kontaktpunkt al.2021: haldusleping KuM-ga, spordiseadus § 111   

 Sporditurvalisuse EN-konventsioon (Eesti ratifitseeris + 17 riiki, S4 töörühm) 

 Uus Keelatud ainete ja meetodite nimekiri 2021, sh eestikeelsena  

 Kasutage Ravimiotsingut! uueneb pidevalt – proviisor Janne Sepp 

 Uus WADA koodeks 2021 (sh eestikeelne tekst), sh 11 dopingurikkumist (10) 

 Uued WADA rahvusvahelised standardid 6 asemel 8 (koolitus, RM) 

 Uued Eesti dopinguvastased reeglid 2021 (kooskõlastamisel WADAga) 

 

http://www.eadse.ee/
http://www.antidoping.ee/
https://eadse.ee/wp-content/uploads/2020/12/WADA-20-401_Prohibited_List_E26_C2.pdf
https://eadse.ee/ravimid/
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2021_wada_code.pdf
https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/international-standards


2020. aasta korruptsioonivastane tegu  
MTÜ Korruptsioonivaba Eesti - Pressiteade 

https://eadse.ee/2020/12/09/2020-aasta-korruptsioonivastase-teo-tunnustuse-palvisid-remo-perli-ja-eadse/


Spordialaliitudele ja spordiühendustele! 

NB! Ettepanek linkida oma  

kodulehele koondmaterjal  

„AUS MÄNG“, uuendame  

pidevalt.  

   Hetkeseis: 

 

19 

13 

21 

EADSE viide alaliitude kodulehel 

AUS SPORT/EADSE koduleht
lingitud

https://eadse.ee/koolitus/spordialaliitude-sihtruhmadele/


2020: TESTIMINE 
• Eesti sportlaste seas 258 

testimiskorda, mis on vaid 5% 
vähem kui 2019 (272).  

• Vähem vereanalüüse (WADA –
COVID-19 juhised   429 vs 316). 

• Rahvusvaheline tellimus vähenes 
85%, st. analüüside üldmaht 
vähenes 40%.  

• Testiti 30 spordialal (vs 24 – 2019) 
• 2021 väljakutsed: COVID, WADA, 

Tokyo OM, U20 EM 
 



2020: DOPINGUREEGLITE RIKKUMINE 

• KARS: § 195 Dopingukuritegu – alates 01.03.2020  

• Avalikustame võistluskeelud ja kohustuslikud  

    esialgsed võistluskeelud 

• 2020 määrati 10 dopingurikkumiste karistust, sh: 
4 suusatamine (FIS: Alaver, Tammjärv, Veerpalu, Kärp) 
1 poks  (FRA AD: Bannov) 
3  kulturism (DK: Sedov, Fedorov, Peterson) 
1 tõstmine (DK: alaealine) 
1 jalgpall  (DK: Lipin - keeldumine) 

• 2021 töös  - 2 esialgset võistluskeeldu (Veerpalu/CAS ja Lyapin/kulturism) 

  - Austria ja Saksamaa kriminaalmenetlused 

 

 

https://eadse.ee/wp-content/uploads/2021/01/VOISTLUSKEELUD_18.12.2020.pdf


2020: EAD/EADSE KOOLITUSTEGEVUS  
• Rakendusuuring  „Dopingutarvitamise ennetustegevust mõjutavad tegurid“ (KuM) 
• ERASMUS+ Developing Positive Interventions against Performance Enhancement Drug Use in 

Recreational & Grassroots Sport - MINDFUL MUSCLES, sh GBR, FIN, GRE, SRB, NED, POR, EST 



Tänud 
tähelepanu 
eest! 

• Triin Lepp – testijuht 

• Krista Anneljas – büroo 

• Marit Jukk – koolitus 

• Janne Sepp – proviisor 

• Kalle Roos – matchfixing 

• Remo Perli – konsultant  

• Testijad (12) 

• Henn Vallimäe  

 



Vastuvõtt Audentese 

spordigümnaasiumi  



• Õpilaskandidaadid esitavad oma soovialavaldused spordialaliitudele 
28.veebruariks 2021 

• Spordialaliidud esitavad õpilaskandidaatide nimekirjad EOK-le hiljemalt 
15.märtsiks 2021  

• EOK esitab Audentesele õpilaskandidaatide nimed hiljemalt 29. märtsiks 
2021 

• Vastuvõtuvestlused ja testid õpilaskandidaatidega Audenteses 20.04.2021 
kell 11:00 Tallinnas Tondi 84 ja Otepääl Lipuväljak 14  

• Vastuvõtuvestluste tulemused, info EOK-le ja  www.audentes.ee  
3.05.2021 

• Vastuvõtukomisjon* kinnitab lepingute sõlmimisele kutsutavad õpilased  
11.06.2021 

• Lepingute sõlmimine õpilaste ja õpilaste esindajatega elektroonilises 
keskkonnas või kohapeal Audenteses    15.- 18.06.2021 kell 10.00-14.00  

http://www.audentes.ee/


• Vajadusel esitab EOK Audentesele täiendavate 
õpilaskandidaatide nimed hiljemalt 16.08.2021 

• Vajadusel vastuvõtuvestlused täiendavate 
õpilaskandidaatidega 24.08.2021 kell 11:00 
Tallinnas Tondi 84 ja Otepääl Lipuväljak 14  

• Vastuvõtukomisjon* kinnitab  Audentese SG 
2021/2022 õpilaste nimekirja 31.08.2021 



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

 Kandidaadid täidavad Audentese kliendikeskkonnas ankeedi 

 Katsed aprilli koolivaheajal, 20.04 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 ühe aasta taguse) 



Vastuvõtuprotsess 



  

 Alaliidud koostöös SG treeneritega leiavad 

uued õppursportlase kandidaadid 

 Vastuvõtupäeval: 

o infominutid 

o testid inglise- ja eesti keeles ning matemaatikas 

o vestlus õpetaja ja treeneriga 

 Vastuvõtutulemuste avalikustamine ja 

vastuvõtukomisjoni otsused 11.juunil  

 



Tänan tähelepanu eest 



EOK infotund 

Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet 



Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet 

42 

• Alustas tegevust 01.01.2021 

• Ameti juhataja Hillar Sein 



Spordiprojektide toetused 2021 

43 

TOETUSVOOR 
Taotluste arv  

1. jaotus 
Eelarve 

Kokku 

Rahvusvahelised spordivõistlused 
85 

565 000 € 

Tallinna meistrivõistlused 43 65 000 € 

Kohalikud spordivõistlused 18 43 000 € 

Tallinn Liigub võistlussari 38 180 000 € 

Tallinna esindusmeeskonnad 11 250 000 € 

Saavutusspordi toetamine 31 250 000 € 

Tallinna parimad noorsportlased 37 31 000 € 



Tallinn Covid-19 olukorras 
 

 Tallinna linna hallatavad spordiasutused on põhiosas AVATUD: 

 

 LUBATUD koondiste tasemel- ja profisport (nimekirjade alusel) 

 LUBATUD individuaaltreeningud 1+1 

 25% hoone täituvuse piirang 

 NB! täpsema info tunniplaanide ja inimeste piirarvu osas edastavad 
klientidele spordikeskused 

 

 

 

 

44 



Tallinn Covid-19 olukorras 

• Tallinna linna toetusmeetmed spordiorganisatsioonidele: 

• 80% MTÜ-de ja SA-de pikaajalised üürilepingud (N: 5 aastane leping), kus sihtotstarve ei ole 
otseselt seotud huvitegevuse/sporditegevusega (N: kontoriruum). 

• 100% MTÜ-de ja SA-de pikaajalised üürilepingud (N: 5 aastane leping), kus sihtotstarve on 
otseselt seotud huvitegevuse/sporditegevusega (N: jalgpallihall, spordihoone). 

• 100% saavad soodustust ka pearaha spordiklubidele, kes treenisid nn koondiste gruppidega 
perioodil .... kuni 18.01.2021.  

• * Pikaajaliste lepingute puhul rakendub soodustus tervele kuule, hinnakirja alusel osutatavatele 
teenustele kuni absoluutse piirangu lõpuni, mis oli kuni 18.01.2021. 

• Projektitoetuste kulude aktsepteerimine 

• Toetatud tegevuste ja toimumata jäänud projektide osas tehtud vältimatute abikõlblike kulude 
hüvitamine; 

• Jätkatakse sporditegevuse toetuse maksmist; 

NB! Hetkel on organiseeritud sporditegevus siseruumides keelatud kuni 01.02. 
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Täname! 
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Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet 

www.tallinn.ee/sport 



Kandke maske! 



Olge hoitud! 

 
Järgmine infotund  

16. veebruar 2021 


