
1

Olümpiakomitee infotund

24. mai 2022



Uued juhid

Tarmo Kärsna – president, Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni

Helen Urbanik – peasekretär, Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon

Aivar Paalberg – peasekretär, Eesti Vehklemisliit



Kuupäevad
31. mai – 2021. medalistide vastuvõtt, hotell Hilton

02. juuni – EOK täiskogu, hotell Olümpia
14. juuni – Olümpiapäev Rakveres

24.-30. juuli – EYOF Banska Bystrica, SVK

12. august – Arvamusfestival Paides



Laulasmaa Sport 2030

21. aprill „Sport 2023“ 12. mai liikumisharrastus



Spordisõber 2022

1. ACE Logistics Estonia (esitaja Eesti 
Orienteerumisliit)

2. A. Le Coq (esitaja Eesti Jalgpalli Liit)
3. Audi Eesti (esitaja Eesti 

Kergejõustikuliit)
4. Mapri Ehitus (esitaja klubi Cycling 

Tartu)
5. Terminal OIL (esitaja Eesti Autospordi 

Liit, Tartumaa Spordiliit)
6. Standard AS (esitaja Eesti Jalgratturite 

Liit)
7. SYNLAB (esitajad Eesti 

Kergejõustikuliit, Rally Estonia)
8. Wolf Group OÜ (esitaja Maadlusliit)
9. Raul Kirjanen (esitaja Eesti Suusaliidu 

kahevõistluse alarühm)
10.Viljo Vetik (Eesti Sõudeliit)



Peking 2022 OM raamat



EOK 100 medal

• Võitja "100 ringi" - autorid Kai 
Süda, Kristo Kaskpeit ja Risto Parve

• EOK kingib alaliitudele 30 759 Eesti 
meistrivõistluste medalit

• Medalid saavad valmis detsembris
• Medaliga seotud 

kommunikatsioonimaterjalid 
saadetakse alaliitudele jaanuaris 



Spordinädal 23.09. – 30.09.2022
Eesmärk: 1 200 sündmust ning 200 000 osavõtukorda. 

 Spordinädala väljakutse 23.09 – 31.10. www.spordinadal.ee

23. september - Spordinädala avasündmus, Heategevuslik teatejooks. 11 000 
last, 28 erinevas Eestimaa kohas.

 24. september -BeActive Night. Linnaorienteerumine Tallinna vanalinnas.

30. september 10.00- Sündmus koos kaitseväe spordirühmaga NATO-testi 
võtmes. Kalevi staadion.

http://www.spordinadal.ee/


Sügisel algavad koolitusprogrammid

• Spordijuht 1.0 (ROK`i ja EOK spordijuhtimise kursus)

• Spordijuht 2.0

• Koolitajakoolitus “Arengut toetav koolitaja”

• Info EOK kodulehelt, sotsiaalmeediast ja e-kirjast leiad
lähinädalatel



Kultuuriministeeriumi 
informatsioon

01.01.2021

24.05.2022
Margus Klaan
spordiosakonna juhataja asetäitja



Olulised kuupäevad

30. juuni – majandusaasta aruande esitamise tähtaeg.

31. august – Katusorganisatsiooni (välja arvatud spordialaliit ja 
maakonna Spordiliit) järgmise aasta tegevustoetuse taotluse 
esitamise tähtaeg. Täpsem info:
https://www.riigiteataja.ee/akt/126112021004.

15. september kell 23:59 – Riigi II poolaasta spordistipendiumi 
kandidaatide esitamise tähtaeg. Täpsem info: https://kul.ee/sport-
ja-liikumine/rahastamine/stipendiumid-preemiad.

https://www.riigiteataja.ee/akt/126112021004
https://kul.ee/sport-ja-liikumine/rahastamine/stipendiumid-preemiad


Katusorganisatsiooni tegevustoetused 2023

1. spordiorganisatsioonil on arengukava;
2. spordiorganisatsioon on enda kohta eelmisel kalendriaastal Eesti 

Spordiregistrisse kantud andmed vastutava töötleja määratud 
tähtpäevaks ajakohastanud;

3. spordiorganisatsioonil ei ole taotluse esitamise tähtpäeva seisuga 
kokku 100 eurot ületavat riiklike maksude võlga, 

4. spordiorganisatsioonil ei ole taotluse esitamise tähtpäeva seisuga 
majandusaasta aruande esitamise võlga;

5. spordiorganisatsioonil ei ole tähtaegselt täitmata kohustust
toetuse andja ees;

6. spordiorganisatsiooni suhtes ei ole algatatud pankroti- ega 
likvideerimismenetlust ja tal ei ole kehtivat äriregistrist 
kustutamise hoiatust.



Laagrid Ukraina ja Eesti noortele
• Eesmärk: Toetatakse 7-19-aastastele Eesti ja Ukraina noortele suunatud 

suviste projektilaagrite ja päevalaagrite korraldamist, et soodustada 
Ukraina noorte kiiremat kohanemist eesti keele ja kultuuriruumiga ning 
valmidust jätkata haridusteed eestikeelses koolis.

• Vähemalt 10 noort, kellest kuni 50% on Eesti keelt heal suhtlustasemel 
oskavad noored.

• Taotlusvooru avamine: maikuu jooksul.

• Taotluste esitamine: toetused.kul.ee keskkonnas 15 tööpäeva 
taotlusvooru avamisest.

• Vastutab: Haridus- ja Teadusministeerium.



Aitäh!



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


NB! Uus eestikeelne antidopingu e-kursus
EADSE ja TRIAGONAL pakuvad spordiorganisastioonide vabaks
kasutamiseks e-õppe kursust sportlastele, treeneritele jm tugipersonalile. 
Kursus, läbimine ca 40 min, koosneb 6 osast, igaühe lõpus on lühike harjutus:
• Üldine teave (WADA, mis on doping jms)

• Sportlase õigused ja kohustused

• Toidulisandid

• Keelatud ained ja meetodid

• Dopingukontroll

• Tulemuste haldamine

Kursuse läbimine vähemalt 80% mahus annab õiguse testile, mille eduka
sooritamise järel on võimalik alla laadida nii eesti- kui ka ingliskeelne sertifikaat. 
Test koosneb 10 küsimusest, mis valitakse juhuslikult 100 küsimuse hulgast.

https://eadse.triagonal.net/online/login/index.php


NB! Näidisreeglid spordiorganisatsioonidele

1. Spordivõistlustega manipuleerimise tõkestamise näidisreeglid
spordiorganisatsioonidele
2. Vaimset, füüsilist või seksuaalset turvalisust ohustavate olukordade
ennetamise ning juhtumitele reageerimise, teavitamise ja lahendamise
kodukord.
NB! 
• Kohandage vajadusel oma spordialale!
• Kehtestage oma spordialaliidus, spordiklubis, spordikoolis!
• Küsige meilt nõu vajadusel!

https://eadse.ee/wp-content/uploads/2022/05/Spordivoistlustega-manipuleerimise-tokestamise-naidisreeglid_fin.docx
https://eadse.ee/wp-content/uploads/2022/05/Kodukord_naidis_fin.docx


Koostöö spordialaliitudega 2022
Koostöökohtumised spordialaliitudega, al. aprill 2022, sh
EADSE dokument: KOOSTÖÖ SPORDIALALIITUDEGA – NÕUDED JA OOTUSED
EADSE tegevused ja ootused spordialaliitudele: 

1) antidopingu, 
2) spordivõistlustega manipuleerimise ennetamise ja 
3) väärkohtlemise ennetamise
4) koolitamise ja teavitamise teemadel.

Eelnevalt täita saadetud “Kontrollnimekiri”
Kavas kohtuda aasta jooksul 30-35 spordialaliiduga eesmärgiga kaardistada 
olukord ja sõlmimida koostöökokkulepped.
Kohtutud juba 14 spordialaliiduga, aitäh! (2020 – 25)



Koolitused spordialaliitudele
 NB! Nüüd saadaval videona
“Spordivõistlustega manipuleerimise ennetustegevus spordialaliidus”
20.aprill 2022 Forus Spordikeskus, 4 akadeemilist tundi.
Koolitajad:  Mihkel Uiboleht, Remo Perli ja Kalle Roos

 NB! Tellige koolitusi “Turvalisuse tagamine spordis”
(vägivalla ja väärkohtlemise ennetus). Koolitus spordiorganisatsioonide juhtidele ja treeneritele
Koolitajad: Kristel Kiens, Ilona Kivisik ja Henn Vallimäe
4 akadeemilist tundi,  
Alusteadmised vägivallaennetusest, juhised, spordialaspetsiifiliste sisemiste reeglite kehtestamine 
spordiorganisatsioonid
Kavas on läbi viia 20 koolitust spordialaliitudele ja regioonides, 2022.aastal tasuta!
- ajad ja kohad erikokkulepetel, (triatlon on juba toimunud)

https://www.youtube.com/watch?v=DzGL654pJQs


Head 
koostööd
soovides!

• Marit Jukk koolitus marit.jukk@antidoping.ee

• Triin Lepp testijuht triin.lepp@antidoping.ee

• Kadri Liivsalu bürooassistent kadri.liivsalu@antidoping

• Janne Sepp proviisor janne.sepp@antidoping.ee

• Ilona Kivisik sporditurvalisus ilona.kivisik@antidoping.ee

• Remo Perli juhtivuurija remo.perli@antidoping.ee

• Kalle Roos matchfixing kalle.roos@antidoping.ee

• Henn Vallimäe juhatuse liige henn.vallimae@antidoping.ee

mailto:marit.jukk@antidoping.ee
mailto:triin.lepp@antidoping.ee
mailto:kadri.liivsalu@antidoping
mailto:janne.sepp@antidoping.ee
mailto:ilona.kivisik@antidoping.ee
mailto:remo.perli@antidoping.ee
mailto:kalle.roos@antidoping.ee
mailto:henn.vallimae@antidoping.ee
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Järgmine infotund on
20. septembril 2022.
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