
EOK infotund  
 

22. september  
 



Olümpiakomitee informatsioon 
Uued juhid 

• Margus Annuk – tõsteliidu president 
• Kirke Kulla – jäähoki büroojuht 
• Lili Marlen Rauba – jäähokiliidu kommunikatsiooni spetsialist 

 
 

Muudatused liikmeskonnas, ei ole enam EOK liikmed  
• Eesti Bobisõidu ja skeletoni liit 
• Eesti Rulaliit 



Täitevkomitee 2020 - 2024 



Regatt 40 



100 esimesest olümpiavõidust 



Olümpiapäev 



Olümpiakomitee informatsioon 

• Maskid 

• Kokkulepped alaliitude ja klubidega 

• Heliklipid HOIA 

• Spordiaasta Tähed – 04.jaanuar 2021 või … 



Alaliitude toetused 2021 

• Taotlemine 01.10-02.11.2020 

• Tähtaeg 02.11.2020 

• Sporditoetuste keskkond: www.spordiregister.ee/toetused 

• Kultuuriministri määruse lisa: 
https://www.riigiteataja.ee/akt/102072020003 (muudetud 26.06.2020) 

• Eeldus 100 harrastajat ja 1 kutsega treener 

• Tegevus- ja noortespordi toetus al 5000 € 

• Tegevustoetus = noortespordi toetus 

• Spordikohtunike toetusel uus 4-aastane periood arvestusega 2019, VK 
aladel 2019/2020 hooajal makstud netosummad 

http://www.spordiregister.ee/toetused
https://www.riigiteataja.ee/akt/102072020003
https://www.riigiteataja.ee/akt/102072020003


Alaliitude toetused 2021 

• Tegevustoetus – 2 163 266 € 
• OM alad – 1 319 593 € 

• VK alad – 605 714 € 

• MOM alad – 237 959 € 

• Spordikohtunike toetus – 445 000 € 

• Noortespordi toetus – 1 718 137 € 
• OM alad – 1 099 608 € 

• VK alad – 429 534 € 

• MOM alad – 188 995 € 

• Saavutusspordi/Team Estonia koondiste toetus – summa 
selgumisel 



Muudatused määruse lisas 
• Saavutusspordi toetus jaotatakse: 

• OM alad – 45-50% 

• VK alad – 45-50% 

• MOM alad – 5-10% 

• Viimastel olümpiamängudel STARTINUD sportlaste arv (iga sportlane 1p) 

• OM alade saavutuspunktid: 
• MK etapp – 1.koht 6p, 2.koht 4p, 3.koht 2p 

• MK üldvõit – 1.koht 12p, 2.koht 8p, 3.koht 4p 

• MOM alade saavutuspunktid: 
• MK etapp – 1.koht 5p, 2.koht 3p, 3.koht 1p 

• MK üldvõit – 1.koht 10p, 2.koht 5p, 3.koht 3p 

• Noortespordis VK alal preemia 10 000 € - suur koondis EM või MM 
finaalturniiril, millele eelnes kvalif. võistlus 



Muudatused määruse lisas 

• Spordikohtunike toetus: 
• Eelduseks tegevustoetuse saamine 
• VK aladel arvestatakse määratud perioodi esimesele aastal eelnenud täispika 

hooaja andmeid 
• Kui ei taotle või taotluses on 0 €, alaliit seda toetust ei saa! 

• Aruandevõlgnevus: 
• Kuni 2 aruannet -1 punkt 
• 3-… aruannet -2 punkti 

• Koostöö EADSE SA-ga – mitterahuldav koostöö -1 punkt (hindab 
EADSE SA) 

• EL projektides osalemine – Erasmus+ programmi koostööpartnerluse 
projekt 
 



Täiendavate tulemuste esitamine 

• Arvesse läheb max 2 tulemust, millest üks on OM 

• Tulemuste arvestamise periood 

• Ei arvesta Balti MV ja Põhjamaade MV 

• Ei arvesta kohti 10+ 

• Max saavutuspunktid – ei ole mõtet juurde esitada 
 



Sügisseminaride materjal 

• Treenerikutse ja kutseandmine 

• Treeneritoetused ja selle mõju 

• Spordiorganisatsioonide maksukäitumine 

• Andmete uuendamine spordiregistris 

• Sportlasestipendiumid ja sportlasetoetused 
 

• selgitavad näited sportlasestipendiumite ja sportlasetoetuste kohta  

 

• KÜSIMUSED PALUME SAATA: seminar@spordiinfo.ee 

http://www.sport.ee/storage/syndmused/S32/OSA - 01 - Treenerid ja treenerikutsed.pdf
http://www.sport.ee/storage/syndmused/S32/OSA - 02 - Treeneritoetused.pdf
http://www.sport.ee/storage/syndmused/S32/OSA - 03 - 2020september_Spordiklubide maksuk%C3%A4itumine.pdf
http://www.sport.ee/storage/syndmused/S32/OSA - 04 - Andmete uuendamine spordiregistris 2020.pdf
http://www.sport.ee/storage/syndmused/S32/OSA - 05 - Stipendium ja toetus_s%C3%BCgisseminar_2020.pdf
http://www.sport.ee/storage/syndmused/S32/Osa - 05 juurde stipid ja toetused.pdf
http://www.sport.ee/storage/syndmused/S32/Osa - 05 juurde stipid ja toetused.pdf
http://www.sport.ee/"mailto:seminar@spordiinfo.ee/"


„Tulevase treeneri“ stipendiumikonkurss 
Stipendiumikonkursil osalev üliõpilane peab vastama järgmistele tingimustele: 

• omab sportimiskogemust treenerikutset taotletaval spordialal ning seda peab kinnitama vastav 
spordialaliit; 

• on bakalaureusetaseme vähemalt teise õppeaasta või magistriõppe üliõpilane ja õpib 
treenerikutse taotlemist võimaldava ja positiivselt akrediteeritud õppekava alusel täiskoormusega 
ning keskmise kaalutud hindega vähemalt 3,0 ja seda peab kinnitama vastav ülikool; 

• ta esitab stipendiumikomisjonile essee treenerikutseks valmistumisest ja ootustest tegutsemisele 
treenerina; 

• järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks teistele. 

 

Stipendiumi suurus on 300 eurot kuus, kokku 3 600 eurot eelolevaks 12 kuuks.  

 
Avaldused stipendiumikonkursil osalemiseks tuleb koos ülikooli ja spordialaliidu poolt antud 
kinnituste ja arvamusega ning lisatud esseega saata digitaalselt allkirjastatuna Spordikoolituse ja –
Teabe Sihtasutusele hiljemalt 5. oktoobriks 2020 e-posti aadressile: stipendium@spordiinfo.ee   

 

 

mailto:stipendium@spordiinfo.ee


Spordinädal 2020 
Liikudes võidad alati! 



Patroonid 



Olulisemad kuupäevad 

23.september 

Spordinädala avasündmus, heategevuslik 
Teatejooks 

 
26.september 

BeActiveNight - „Tradehouse tervisejooks 
ja –kõnd“ viimasel etapil  

 
30.september 

Kaitseväe aktiivne spordihommik, 
sündmus koos kaitseväe spordirühmaga 
NATO-testi võtmes 



Spordinädal numbrites 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sündmusi kokku 460 751 853 890 1182 1084

Osalemiskordi 121308 197230 162000 170000 193 840 185 962

Haridusasutused 298 373 408 450 381 377

Lasteaiad 234 300

Spordiklubid 0 243 120 125 129 138

Töökohad 0 0 100 82 65 41



www.spordinadal.ee 



Universiaadid 
 

Ants Veetõusme 
 



 
 
 

Kultuuriministeeriumi info 

 

 

Tarvi Pürn 

22.09.2020, Tallinn 



Piirangud COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks 

Üldised reeglid: 

Vabariigi Valitsuse 18. augusti 2020. aasta korraldus nr 282 

https://www.riigiteataja.ee/akt/314092020003 

 

Hajutamise nõue tähendab, et tuleb tagada turvaline (võimalusel 2-meetrine) 

vahemaa inimeste vahel. 

2+2 reegli järgimine on soovituslik, mis tähendab, et avalikes kohtades on 

soovitav liikuda 2-inimeselistes rühmades või perekonniti ning hoida teiste 

inimestega kahemeetrist vahemaad, kus seda on võimalik mõistlikult teha.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/314092020003


Sisetingimustes sportimine alates 19. august 2020 

 
Sisetingimustes on lubatud sportimine ja treenimine ning spordi- ja 

liikumisürituste läbiviimine ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused: 

• korraldaja tagab inimeste hajutamise; 

• korraldaja tagab kuni 50% täituvuse, välja arvatud kõikide spordialade 

võistkondade puhul, kui järgitakse spordiala rahvusvahelisest 

võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid, ning Eesti täiskasvanute koondise 

kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul; 

• korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu; 

• korraldaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste 

kohaselt. 



Erand huvitegevusele/-haridusele 

• Spordi huvitegevuses/-hariduses ei kehti alates 19. augustist 

siseruumides kuni 50% täituvuse nõue.  

• Spordi huvitegevuse/-hariduse alla loetakse laste ja noorte 

juhendatud sporditegevus, mis on läbi viidud spordikooli või –

klubi poolt ja spordi ja liikumisega seotud juhendatud 

noorsootöös. Noorsootöö seaduse alusel on noor kuni 26a 

füüsiline isik. 



Välitingimustes sportimine alates 19. august 2020 

Välitingimustes on lubatud sportimine, treenimine ning spordi- ja 

liikumisürituste läbiviimine ainult siis, kui on tagatud: 

• inimeste hajutamine;  

• tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu;  

• desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.  

 

Piirang ei kehti kõikide spordialade võistkondade kohta, kui järgitakse spordiala 

rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid, ning Eesti 

täiskasvanute koondise kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul. 

 



Võistluste korraldamine alates 19. august 2020 

 
 
 

Spordivõistlused on lubatud ainult siis, kui on täidetud järgmised 

tingimused: 

• ürituse korraldaja tagab inimeste hajutamise; 

• ürituse korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse ja 

osalejate arvu kuni 1500 inimest; 

• ürituse korraldaja tagab õues osalejate arvu kuni 2000 inimest; 

• ürituse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu; 

• ürituse korraldaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise 

Terviseameti juhiste kohaselt. 



Riiki saabumise üldine reegel  
(välja arvatud kolmandate riikide kodanikud) 
 
 
Isik, kes on ületanud riigipiiri Eestisse sisenemise eesmärgil, peab Eestisse 

saabumisest 14 kalendripäeva jooksul viibima oma elukohas või püsivas 

viibimiskohas. 

Nimetatud 14 kalendripäevast piirangut ei kohaldata isiku osas, kui: 

  1) ta on teinud viivitamatult Eestisse saabumisel COVID-19 haigust 

põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 esimese testi ning selle testi 

tulemus on olnud negatiivne ja; 

  2) ta on teinud mitte varem kui seitsmendal päeval pärast esimese testi 

tulemuse teadasaamist teise testi ning selle testi tulemus on olnud samuti 

negatiivne või kui isik on arsti poolt tunnistatud nakkusohutuks. 

Riikide info: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-

saabujatele 

https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele
https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele
https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele
https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele
https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele
https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele
https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele
https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele
https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele
https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele
https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele
https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele
https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele


Liikumisvabaduse piirangu erisus 1 
(välja arvatud kolmandate riikide kodanikud) 

 
Isik võib lahkuda oma elukohast või püsivast viibimiskohast, kui ta järgib Vabariigi 

Valitsuse või Terviseameti kehtestatud meetmeid võimaliku nakkushaiguse leviku 

tõkestamiseks ja võtab kasutusele kõik võimalikud meetmed nakkushaiguse leviku 

tõkestamiseks ning kui esinevad järgmised asjaolud: 

… 

  3) kui ta täidab edasilükkamatuid ja vältimatult vajalikke töökohustusi tööandja 

otsusel või osaleb vältimatul perekondlikul sündmusel ja on teinud riiki saabumise 

järgselt vähemalt ühe COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 

testi, mille tulemus on negatiivne; 

… 

Erisus laieneb sportlastele, treeneritele, taustajõududele, võistluste korraldajatele, kuid 

mitte kolmandate riikide kodanikele  



Liikumisvabaduse piirangu erisus 
kolmandate riikide kodanikele 

 

Isik, kes on kolmanda riigi sportlane, treener ja võistkonna liige,  

1. kellel on töösuhe Eesti meistriliigas osaleva sportmängu klubiga 

või  

2. kes on seotud Eesti koondise tasemel sportlase igapäevase 

treeningtegevusega,  

võib täita edasilükkamatuid ja vältimatult vajalikke töökohustusi tööandja 

otsusel, kui ta on teinud riiki saabumise järel vähemalt ühe COVID-19 

haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi, mille tulemus on 

negatiivne. 



Kultuuriministeeriumi juhendid 

• Sporditreeningute korraldamine siseruumides 

• Spordivõistluste korraldamine 

 

https://www.kul.ee/et/uudised/korduma-kippuvad-

kusimused-koroonaviiruse-levik-ja-

kultuurivaldkond 

https://www.kul.ee/et/uudised/korduma-kippuvad-kusimused-koroonaviiruse-levik-ja-kultuurivaldkond
https://www.kul.ee/et/uudised/korduma-kippuvad-kusimused-koroonaviiruse-levik-ja-kultuurivaldkond
https://www.kul.ee/et/uudised/korduma-kippuvad-kusimused-koroonaviiruse-levik-ja-kultuurivaldkond
https://www.kul.ee/et/uudised/korduma-kippuvad-kusimused-koroonaviiruse-levik-ja-kultuurivaldkond
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https://www.kul.ee/et/uudised/korduma-kippuvad-kusimused-koroonaviiruse-levik-ja-kultuurivaldkond
https://www.kul.ee/et/uudised/korduma-kippuvad-kusimused-koroonaviiruse-levik-ja-kultuurivaldkond
https://www.kul.ee/et/uudised/korduma-kippuvad-kusimused-koroonaviiruse-levik-ja-kultuurivaldkond
https://www.kul.ee/et/uudised/korduma-kippuvad-kusimused-koroonaviiruse-levik-ja-kultuurivaldkond
https://www.kul.ee/et/uudised/korduma-kippuvad-kusimused-koroonaviiruse-levik-ja-kultuurivaldkond
https://www.kul.ee/et/uudised/korduma-kippuvad-kusimused-koroonaviiruse-levik-ja-kultuurivaldkond
https://www.kul.ee/et/uudised/korduma-kippuvad-kusimused-koroonaviiruse-levik-ja-kultuurivaldkond
https://www.kul.ee/et/uudised/korduma-kippuvad-kusimused-koroonaviiruse-levik-ja-kultuurivaldkond


Riigi spordistipendiumid  

Laekus 165 ettepanekut 35 organisatsioonilt 

 

Komisjoni ettepanek ministrile: 

• eraldada 72 stipendiumi 

• stipendiumi summa 840 eurot  



Tänan! 



EESTI SPORDIREGISTRI 
ANDMETE ESITAMINE 

2020 

Veiko Ulp 
SKT SA IT-juht 

Tallinn, 
22. september 2020 

Eesti Olümpiakomitee infotund 



1. september – 31. oktoober 2020 
 

spordiorganisatsioonide andmete 
uuendamine Eesti spordiregistris 

 
www.spordiregister.ee 

 



MEELESPEA 

sport.ee -> Spordijuhid ja töötajad -> Andmete esitamise kontroll 
  

www.spordiregister.ee/admin/esr_liidud.php?aasta=2020 
 

Palun kontrollige üle eeltäidetud andmed!  
tegevjuht, liikmeskond, treenerid, rhv tegevus 

Pärast täitmist esitage ankeet  

Jooksev andmete uuendamine 



LITSENTSID SPORDIALALIITUDES 

Eesmärk 
 

Omada ülevaadet spordialaliidu võistlussüsteemis osalevate 
sportlaste arvu ning vanuselise ja soolise koosseisu kohta 

Andmekoosseis 
 

Spordialaliidu esindatava iga spordiala või distsipliini kohta: 
1) täiskasvanud (20 a ja vanemate) litsentsitud sportlaste arv kokku 
2) …sh täiskasvanutest naised 
3) noorte (5-19 a) litsentsitud sportlaste arv kokku 
4) …sh noortest tüdrukud 



LITSENTSID SPORDIALALIITUDES 



LITSENTSID SPORDIALALIITUDES 



TEENUSEPÕHINE HARRASTAMINE SPORDIKLUBIDES 

Eesmärk 
 

Saada ülevaade spordialade arengust ja harrastajate jagunemisest 
spordi harrastamise vormi järgi 

Teenusepõhise harrastamise tuvastab ja määratleb ESR volitatud 
töötleja eelnevalt esitatud andmete põhjal 

Kui spordiorganisatsioonil on määratud antud spordialal teenuse-
põhine harrastamine, siis ta täidab spordiharrastajate arvandmete 
esitamisel kaks tabelit - organiseerunud ja teenusepõhine harrastamine 



FILIAALID SPORDIKLUBIDES 

Eesmärk 
 

Saada täpsem ülevaade harrastajate ja treenerite/juhendajate 
jaotuvusest kohaliku omavalitsuse täpsusega 

Filiaalide olemasolu tuvastab ja määratleb ESR volitatud töötleja 
eelnevalt esitatud andmete põhjal 

Kui spordiorganisatsioonil on määratud antud spordialal filiaalid, siis ta 
täidab spordiharrastajate arvandmete esitamisel iga filiaali kohta eraldi 
tabeli 



TÄNAN! 

VEIKO ULP 
 

Spordikoolituse ja –Teabe SA 
IT-juht 

+372 7303407 

veiko@spordiinfo.ee 



STAABI- JA SIDEPATALJON 

Sportlaste väljaõpe KüVJ-is 

Marko Saarela 

Major 

KüVJ StSiP StKo ülem 



STAABI- JA SIDEPATALJON 

SBK KüVJ-is 

Juuli August 

29 30 31 32 33 34 35 

13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 

SBK-20.2 

Suvise kutse sõduri baaskursus Oktoobri kutse sõduri 

baaskursus 

Oktoober November 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 

28-4 5-11 12-18 19-25 26-1 2-8 9-15 16-22 23-29 

SBK-20.3 



STAABI- JA SIDEPATALJON 

Oktoobri kutse SBK sportlased 



STAABI- JA SIDEPATALJON 

 

 
Kauri Kõiv  

Spordirühma juhataja 

kauri.kõiv@mil.ee 

+37253071956 

mailto:Kauri.kõiv@mil.ee
mailto:Kauri.kõiv@mil.ee


Järgmine infotund 
20. oktoobril   


