
Olümpiakomitee infotund 

 
27. aprill 2021 



Kandke maske! 



Uued inimesed 

• Koolitus- ja arendusjuht Piret Lauk, 

56965755 , piret@eok.ee 

 

• Eesti Aerutamisföderatsiooni 

peasekretär Riho Järveläinen  

mailto:piret@eok.ee


06. aprill #märka 

1 



EOK täiskogu 04. mai kell 11:00 

Päevakord: 

   

1.EOK 2020 majandusaasta aruande kinnitamine ja 2021 

majandusaasta kontrollimiseks audiitori nimetamine; 

 

2.Põhikirja muudatused; 

 

3.Asepresidentide valimine; 

 

4.Muudatused liikmeskonnas; 

 

5.Esindajate kogu liikmete asendusvalimine. 
 



EOK täiskogu 04. mai kell 11:00 
ZOOM keskkond 

 

 - Osaleja nimi korrektselt 

 - kaamera võimalusel avatud 

 - vastuhääled 
 

Täiskogul on võimalik osaleda vaid iga EOK liikme ühel esindajal.  

 

Palume registreerida oma esindaja osalemine e-postile jaanika@eok.ee 

hiljemalt 27. aprilliks 2021.  

 

Palume saata vajalikud volikirjad ka hiljemalt 27. aprilliks. 

 

mailto:jaanika@eok.ee


Arengut toetav koolitaja 
Aleksandr Jürgens Eesti Tennise Liit 

Indrek Koser Eesti Jalgpalli Liit 

Elise Umb Eesti Jahtklubide Liit /Pärnu Jahtklubi 

Therje Prohorova Eesti Ratsaspordi Liit 

Kersti Kull Eesti Võimlemisliit 

Elo Saue Eesti Orienteerumisliit / Hiiumaa Spordikool 

Indrek Visnapuu Eesti Korvpalliliit 

Marju Loorits Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum 

Siim Peetris Eesti Aerutamisföderatsioon 

Marge Kõrkjas Eesti Paralümpiakomitee, Eesti Ujumisliit 

Kirsti Maesepp Eesti Ujumisliit 

Suzanne Tahk Eesti Suusaliit 

Berit Kivisaar Eesti Kergejõustikuliit 



 

 

  

 * Tunnustuse kandidaatideks võib esitada ettevõtteid, organisatsioone ja 

eraisikuid. 

* Kandidaate võivad esitada kõik spordi- ja liikumisharrastuse valdkonnaga kokku 

puutuvad isikud ja organisatsioonid. 

* Iga esitaja saab välja pakkuda kuni kaks kandidaati. 

* Kandidaatide esitamiseks tuleb täita ankeet koos põhjendusega (vt allpool). 

* Kandidaadiks on lubatud esitada ka varasematel aastatel konkurssidele esitatuid 

ja kultuurisõbra konkursile esitatuid. 

  

Kandidaatide esitamine kestab kuni 30. aprillini 2021. Link: 

https://forms.office.com/r/hpCNri36qv 

https://forms.office.com/r/hpCNri36qv




SPORTLASETOETUSED ja –STIPENDIUMID 
Eesti spordiregistris 

2020 (10 kuud) 2021 
(20. aprill seisuga) 

 

TOETUSED STIPENDIUMID TOETUSED STIPENDIUMID 

sisestatud  254 1 039 218 541 

sisestajateks  33 organisatsiooni 
(sh 7 alaliitu) 

63 organisatsiooni (sh 
EOK ja 14 alaliitu) 

30 organisatsiooni (sh 
6 alaliitu) 

69 organisatsiooni (sh 12 
alaliitu) 

saajateks  10 spordiala 
217 sportlast 

32 spordiala 
659 sportlast 

10 spordiala 
215 sportlast 

25 spordiala 
508 sportlast 

summa 1 426 611,5 1 887 906 1 891 702 1 758 718 

makseid 
sisestatud 

1 236 988 86,7% 1 752 252 92,8% 436 522 648 130 

Keskmine 861 eurot kuus 2 865 eurot 929 eurot kuus  3 462 eurot 

sisestatud € kokku  maksed € kokku sisestatud € maksed € 

kokku T+S / 
makseid 

3 314 517 2 989 240 90,2% 3 650 420 1 084 652 



TREENERID  
ja 

TREENERIKUTSED 
 
 

SPORDIKOOLITUSE JA –TEABE SIHTASUTUS 

------------------------ 

2021 kevad 

esitlusmaterjalid – osa 1  

------------------------------ 



ARENGUTEST: sportivad lapsed 2015-2021 
   

Alates 1995. a on süsteemselt kogutud andmeid laste ja noorte sportimise kohta.  
Koondatud andmed ei kajasta laste ja noorte spordiharrastust kõikides vormides, 
vaid ainult organiseerunud spordiliikumise ühendustes ja asutustes, st 
spordiklubides ja spordikoolides. 

Arvandmed annavad tugeva indikatsiooni spordiharrastusest tervikuna, kuid 
eelkõige kajastavad spordiklubide ja spordikoolide võimekust kaasata ja treenida 
lapsi ning noori. 

Kui töörühm koostas dokumenti Eesti Spordipoliitika põhialused aastani 2030, 
tuvastasime, et kunagi varem pole spordiklubidesse ja –koolidesse kaasatud nii 
palju sportivaid noori, kuid samas on paljudel kaasatutel kehaline koormus vähene 
ja tegevus pealiskaudne.  

Viimaste aastate – 2020 ja 2021 koroonaviiruse leviku ja selle piiramise meetmed 
on olulisel määral mõjutanud ka laste/noorte harrastusi, mis arvandmetes siiski 
veel selgelt ei kajastu. Vt. järgnev tabel:   



ARENGUTEST: sportivad lapsed 2015-2021* 
   

Spordiklubides ja spordikoolides sportivate 5 – 19 aastaste laste osakaal kogu selle-
ealisest vanuserühmast Eestis. 

 5 – 19a laste ja 
noorte arvud 
  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

Kokku Eestis 
(Stat-amet) 
seis: 01 .01.20xx  

197 724 200 780 202 966 205 363 207 915 210 384 (210 384) 

Spordiklubides,      
-koolides (ESR) 
seis: 31.12.20xx 

93 351 97 423 102 623 104 279 108 438 108 582 109 117* 

Sportivate laste 
ja noorte % 

47,21% 48,52% 50,56% 50,78% 52,15% 51,61% 51,87% 



ARENGUTEST: juhendajad ja kutsega treenerid 2015-2021* 
   

Pädevad treenerid mõjutavad laste ja noorte sporditegevust, samuti väärtus-
hinnanguid ja edasisi valikuid elus. Nende oskus lapsi ja noori kaasata, innustada 
ning suunata, eakohaselt, võimetekohaselt, huvidekohaselt treenida on määrav! 
Sellised oskused ja teadmised ei tule iseenesest. Neid tuleb õppida ja omandada, 
töös arendada. Kõike seda toestab ja tõendab treenerite kutsekvalifikatsioon. 

Treenerikutset on arendatud alates 2002. aastast. Esimesed kutsed anti 2004.a. 

Treenerikutsel on kuus taset: EKR 3 – EKR 8 

Kutse kehtib üldreeglina 4 a., kutset tuleb taastõendada või liikuda uuele tasemele. 

Samas ei ole veel kõikidel sporditreeningute juhendajatel TREENERIKUTSET. 

Viimastel aastatel on oluliselt lisandunud kutsega treenereid. Seda mõjutanud: 
riiklik treeneritoetus, treenerikutse arvestamine KOV-ide toetustel klubidele, 
sihtotstarbelised koolitustoetused kursusteks ja spordialaliitudele ning treeneri-
kutse olulisust tutvustavad kampaaniad. 



ARENGUTEST: juhendajad ja kutsega treenerid 2015-2021* 
  Selgitused arvude juurde 

A1 – käsitleme ühekordselt kõiki füüsilisi isikuid, kes on kantud spordiorganisat-sioonide ja 
spordikoolide poolt treeneritena ning juhendajatena spordiregistrisse ja EHIS-esse. 
   

A2 – käsitleme treenerite ja juhendajate poolt täidetud töökohti. See arv on kõige suurem, kuna 
üks isik töötab tihti treenerina mitmes spordiklubis või –koolis. 
Arv saadakse spordiregistrile esitatud spordiorganisatsioonide aruannetes ja EHIS-s kirja pandud 
ja rakendatud treenerite ja juhendajate töökohtade koondarvuna. 
   

A3 – käsitleme kutsega treenerite – omavad kehtivat treenerikutset – täidetud töökohti.  
  

B1 – käsitleme ühekordselt kõiki füüsilisi isikuid, kellel on kehtiv treenerikutse. Kuna ühel isikul 
võib olla treenerikutse mitmel spordialal, siis on see arv mõnevõrra väiksem kehtivatest 
kutsetunnistustest. 
  

B2 – käsitleme kõiki kehtivaid treenerikutseid. 
   

B3 – käsitleme neid treenerikutseid, kus kutse omaja on rakendatud spordiorganisatsiooni 
töökohal treenerina spetsialiseerumisega samal spordialal 



ARENGUTEST: juhendajad ja kutsega treenerid 2015-2021* 
Mis on RÕÕMUSTAV – viimase 6-7 aasta jooksul on KASVANUD: 

• isikute arv (A1), kes tegutsevad treenerina/juhendajana spordiorganisatsioonides  
+ 17,44 % 

• treeneri/juhendaja töökohtade arv (A2), st nii täis- ja osatasulised kohad ja ka    
vabatahtlikud töökohad + 10,96 % , mis viitab mitmel kohal tegutsemise 
mõningale vähenemisele  

  

• isikute arv (B1), kes omavad vähemalt ühte kehtivat treenerikutset + 10,21 % 
  

• kehtivate treenerikutsete arv (B2) +9,60% 

• töökohtade arv, kus tegutseb kutsega treener (A3) + 15,65 % 

• treenerikutse omajate rakendatus treeneritööle (B3) + 12,61% 



ARENGUTEST: juhendajad ja kutsega treenerid 2015-2021* 
Mis teeb MURET – viimase 6-7 aasta jooksul ei ole oluliselt MUUTUNUD: 

 

• Treenerikutset omavate isikutega täidetud töökohtade arvu suhe kõikidesse 
rakendatud töökohtade arvu (A3/A2) 

   proportsiooni kasv VAID 2,17 protsendipunkti võrra! 
 

 

 

  

• Treenerikutset omavate isikute rakendatus spordiorganisatsioonides treenerina 
omal spordialal (B3/B2)   

   proportsiooni kasv VAID 1,90 protsendipunkti võrra! 

 



ARENGUTEST: juhendajad ja kutsega treenerid 2015-2021* 
   

  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

A1  Isikute arv, 

kes registreeritud 
treenerite ja 
juhendajatena 

 
4 272 

 
4 477 

 
4 586 

 
4 694 

 
4 776 

 
4 966 

 
5017 

A2 Treenerite ja 

juhendajate 
töökohtade arv 
registris 

 
5 682 

 
5 879 

 
5 804 

 
5 914 

 
6 013 

 
6 256 

 
6 305 

A3 Treenerite töö-

kohtade arv, kus 
tegutseb kutsega 
treener 

 
2 926 

 
3 052 

 
3 061 

 
3 077 

 
3 107 

 
3 309 

 
3 384 

Suhtarv A3/A2, 

st kutsega töö-
kohtade osakaal  

 
51,50% 

 

 
51,91% 

 
52,74% 

 
52,03% 

 
51,67% 

 
52,89% 

 
53,67% 



ARENGUTEST: juhendajad ja kutsega treenerid 2015-2021* 
   

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

B1  Treenerikutset 

omavate füüsiliste 
isikute arv 

 
3 340 

 
3 319 

 
3 310 

 
3 290 

 
3 348 

 
3 613 

 
3 681 

B2 Kehtivate 

treenerikutsete arv 

 
3 438 

 
3 416 

 
3 395 

 
3 359 

 
3 410 

 
3 693 

 
3 768 

B3 Treenerikutsed, 

mille omaja on raken-
datud treenerina 

 
2 372 

 
2 420 

 
2 457 

 
2 431 

 
2 465 

 
2 610 

 
2 671 

Suhtarv B3/B2, st 

spordiorganisatsioonis 
treenerina rakendatud 
treenerikutse omajad 
kõigist kutsetest 

 
68,99% 

 
70,84% 

 
72,37% 

 
72,37% 

 
72,29% 

 
70,67% 

 
70,89% 



ARENGUTEST: kas saavutatud muudatused on meid rahuldavad? 
   

Eestis pole piitsa – sanktsioone - kutseta juhendajate lastega tööle rakendamise 
välistamiseks. Rõhk on „präänikutel“ – positiivsel mõjutamisel, erinevatel toetustel 
kutsega treeneritele ja neid rakendavatele spordiorganisatsioonidele.  
   

Enam peab kasutama lastevanemate ja perede mõjutamist, kampaaniaid –  
Kas sinu lapse juhendaja on ikka treener? 
Kas tal on treenerikutse?    

Ja „kliendid hääletavad jalgadega“ 

 

Kui „präänikud“ ei oma piisavat mõju, kas on siis aeg rakendada treenerikutse 
omamise nõuet koos kehtestatavate sanktsioonidega tööandjatele, et tagada 
harrastajate, eelkõige laste ja noorte õige ja ohutu treenimine. 



ARENGUTEST: noorte harrastajate ja kutsega treenerite suhtarvud  
  Olenevalt spordialast, vanuserühmast, eesmärgist, treeneri koormusest on noorte arv ühe 
rakendatud kutsega treeneri kohta erinev, kuid allolev tabel näitab – see on igal juhul ebapiisav.    

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

Noored spordi-
harrastajad 
organisats.-des 

 
93 351 

 
97 423 

 
102 623 

 
104 279 

 
108 438 

 
108 352 

 
109 117 

Treenerite töö-
kohad, kus on 
rakendatud kut- 

sega treener A3 

 
2 926 

 
3 052 

 
3 061 

 
3 077 

 
3 107 

 
3 309 

 
3 361 

Suhtarv  
Noored/rakend. 
kutsega treenerid 

 
31,90  

 
31,92 

 
33,53 

 
33,89 

 
34,90 

 
32,74 

 
32,47 



ARENGUTEST: noorte harrastajate ja kutsega treenerite suhtarvud  
   

Eestis tegutseb 68 spordialaliitu, EOK treenerite kutsekomisjonid on rakendatud           
70 spordiala tarbeks, lisaks EOK keskkomisjon. Spetsialiseerumise võimalusi 
(spordiala või kitsam valik) on kokku 111.  

Üldtingimused kehtivad kõikidele spordialaliitudele ja spordialadele, samas on 
spordialade aktiivsus kutseandmisel märkimisväärselt erinev. 

Soovitame spordialaliitudel läbi viia analüüse treenerikutse omamise, 
rakendamise, noorte harrastajate arvudega võrreldes ja kutse hoidmise osas. Vt. 
LISATUD TABEL 

 http://www.spordiregister.ee/admin/failid/Spordialad_kutsed_tookohad.xlsx 
   

Tõenäoliselt on iga spordialaliit plaaninud noorte harrastajate enamat kaasamist ja 
selle nimel ka tegutsenud. 

Mis tähendab – ON VAJA ENAM KUTSEGA TREENEREID OMAL SPORDIALAL!    

http://www.spordiregister.ee/admin/failid/Spordialad_kutsed_tookohad.xlsx


ARENGUTEST: kutseandmise protsess, sh esma- ja korduvkutsed 
   

  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Antud  
kutseid 

 
1 330 

 
806 

 
848 

 
792 

 
1 372 

 
794 

 
819 

 
781 

 
1256 

 
895 

 
1104 

 
264 

sh  
esmaseid  
kutseid 

 
399 

 
443 

 
386 

 
325 

 
396 

 
318 

 
298 

 
272 

 
382 

 
313 

 
462 

 
100 

sh  
järgnes 
korduvkutse 

 
190 

 
200 

 
170 

 
147 

 
221 

 
156 

 
135 

 
? 

 
? 
 

 
? 
 

 
? 

 
? 
 

esmaste  
osakaal  %,  
kes jäid süsteemi 
pidama  

 
47,62 

 
45,15 

 
44,04 

 
45,23 

 
55,81 

 
49,06 

 
45,30 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 



ARENGUTEST: uute treenerite lisandumine ja väljalangemine  
Treenerikutsete andmisega alustati 2004. aastal. 

Võttes võrdlusperioodiks aastad alates 2010, mil kasutada spordiregistri andmed, 
saame täpselt välja tuua: 

igal aastal kutsesüsteemi lisandunud uued treenerid (esmakutse saajad) ja  
kui paljud neist jätkasid kutsesüsteemis, st taastõendasid/uuendasid oma kutset 
esimese nelja aasta jooksul. 
   

Rõõmustav on uute kutsega treenerite suur osakaal (35 – 40%), 

VÄGA MURETTEKITAV aga uute treenerite madal püsimine kutsesüsteemis.   

Et järjekindlalt KASVATADA kutsega treenerite arvu, on vaja:  

Koolitada uusi treenereid ja anda uusi treenerikutseid 

Luua tingimused, et uued treenerid jääksid oma tööle 



ARENGUTEST: Treenerite tasemekoolituse üldainete õppe läbinud 
   

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Koolitatute arv 
treeneriõppe 
üldainete 
tasemekoolitustel 

 
418 

 
484 

 
569 

 
571 

 
618 

 
899 



ARENGUTEST: Koolitustoetused üldainete ja eriala õppeks 
   

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kutseandmise 
aluseks olevate 
koolituste 
toetamine (€) 

 
58 940 

 
74 235 

 
66 995 

 
294 056 

 
284 121 

 
237 384 



ARENGUTEST: uute treenerite lisandumine ja väljalangemine  
Eelolevate aastate märksõnad: 

 

treeneriks soovijate 

kaasamine, julgustamine, koolitamine ja kutseandmine 

 

uute treenerite 

abistamine ja toetamine, nendest hoolimine  



TREENERITOETUSED  
 
 
 

SPORDIKOOLITUSE JA –TEABE SIHTASUTUS 

------------------------ 

2021 kevad 

esitlusmaterjalid – osa 2  

------------------------------ 



TREENERITOETUSED 2015 - 2021 
Treeneritoetused on saanud spordivaldkonnas normaalsuseks. 
   

Käimas on treeneritoetuste seitsmes aasta. Ainus muudatus eelmise aastaga: 
tasustatavate treeningtundide määr 1 175 000 (2020. aastal 1 100 000 tundi) 

Tundub, et kõik osapooled on aru saanud treeneritoetuse korrastavast mõjust treenerite tööhõivele, 
maksukäitumisele ja administreerimiskultuurile, samuti treenerikutse väärtustamisele, 
treenerikoolitustele ja kutseandmisele.  
Tahaks loota, et järgnevate aastatega jõuame treenerite töötasudega lähemale kultuuritöötajatele ja nüüd 
ka laulu-/tantsupeo kollektiivijuhtidele!!! 

 

Käesolevas ettekandes: 

• treenerite tööjõukulude toetused 2015-2021 (II kv.), kaasnevad analüüsid, 
       erisused tulenevalt viirusepiirangutest 2020 II kvartalis ja 2021 II kvartalis; 

 

• treenerite üldine tööhõive analüüs 

 

• 2020. aastal eraldatud (mai) täiendav treeneritoetus ja 2021. aastal eraldatud (märts) ja eraldatav (mai) 
täiendav treeneritoetus 

  



VAADE VIIMASELE SEITSMELE AASTALE (2015-2021) 
Järgmised slaidid kirjeldavad arvude keeles treeneritoetuse rakendamise raskuseid esimestel 
aastatel ja stabiliseerumist viimastel aastatel.  

Jätkuvalt on eesmärgiks toetussummad, mis võimaldavad täiskoormusega treeneri kuu 
brutotasus jõuda kultuuritöötajate ja nüüd ka laulu-/tantsupeo kollektiivi-juhtidega 
samaväärsele tasemele – vähemalt 1 300 eurot kuutasu. 

Toetusmeetme keerukust iseloomustavad pidevalt muutuvad (kasvavad) tegurid: 

• toetuse tingimustele vastavate ja toetust taotlevate treenerite arvu kasv; 

• toetust taotlevate treenerite tasustatava töökoormuse kasv;   

• soov ja surve töötasu pidevaks kasvuks,  

   

Koostöös Maksu- ja Tolliametiga on koostatud 2 slaidi, mis tuttaval kombel     näitavad 
treenerite tööjõukulude toetuse laiemat mõju: tööhõive parandamisele, stipendiumite 
väärkasutamise lõpetamisele, maksulaekumiste kasvule riigile. 

   



 TREENERITOETUSED 2015 – 2021 
  

  

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

Riigi E/A raha toetuseks 3 510 645 3 967 029 4 448 600 6 015 036 7 075 036 7 252 036 7 752 036 

Organisatsioone 322 367 384 389 399 407 405 

Treenereid 1 028 1 177 1 225 1 232 1 262 1 305 1 376 

Lapsi ja noori 31 739 36 407 38 304 39 242 39 501 41 340 43 460 

Tasustatud tunde 901 917 1 032 005 1 078 094 1 059 872 1 100 748 1 152 732 1 240 000 

1 kuu tööjõukulude 
toetus täiskoormisel 

389,37 390,00 426,00 541,00 642,00 630,00 640,00 

Vähim brutotasu kuus 582,02 582,96 636,77 850,00 1 000,00 1 020,00 1 020,00 

Juurdekasv aasta lõikes  + 0,16% +9,23% +27,00% +17,65% +2,00% 0,00% 



ARENGUD & ARVUD  2013 – 2020 TREENERID  

2013 
31.12. 

2014 
31.12. 

2015 
31.12. 

2016 
31.12. 

2017 
31.12. 

2018 
31.12. 

2019 
31.12. 

2020 
31.12. 

 

Treenerid 
Spordiregistris:  

4 094 4 217 4 466 4 469 4 580 4 687   4 769 4 966 

Treenereid tasustavad 
spordiorganisatsioonid  

1 509 1 552 1 655 1 664 1 620 1 571   1 583   1 621   
 

Töötasu saanud 
treenerid 

1 314 1 651 2 057 2 350 2 317 2 476 2 578 2 685 

osakaal kõigist 
treenereist %  

32,10% 39,15% 46,06% 52,58% 50,59% 52,83% 54,06% 54,07% 

TREENERITE TÖÖJÕU-
KULUD (M €): 

8,79 11,61 17,75 19,86 23,00 26,80 30,20 31,89 

Riigimaksud (M €): 3,47 4,69 7,09 7,92 9,17 10,20 11,60 12,30 



ARENGUD & ARVUD  2013 – 2020 TREENERID  

2013 
31.12. 

2014 
31.12. 

2015 
31.12. 

2016 
31.12. 

2017 
31.12. 

2018 
31.12. 

2019 
31.12. 

2020 
31.12. 

Töötasu ainult OMA 
sp.organisats.-st  

394 446 546 595 658 707 719 402 

vastav % treeneritest 9,62% 10,58% 12,23% 13,31% 14,37% 15,08% 15,08% 8,10% 

Töötasu mujalt ka  
või ainult mujalt 

3 161 3 270 3 500 3 463 3 534 3 607 3 710 4 195 

vastav % treeneritest 77,21% 77,54% 78,37% 77,49% 77,16% 76,96% 77,79% 84,47% 

Pole töötasu üldse 
kuskilt saanud  

496 460 382 372 350 362 332 369 

vastav % treeneritest 12,12% 10,91% 8,55% 8,32% 7,64% 7,72% 6,96% 7,43% 



SELGITUSED kolme ülaloleva slaidi kohta 
TREENERITOETUSTE OSAS 

Treeneritoetuse eelarve kasv 7 aastaga 3,51 M€  7,75 M€  = + 120,80 % 

Kaasatud organisatsioone =      +   26,40 % 

Toetatud treenereid =           +   33,85 % 

Kaasatud lapsi/noori =         +   36,93 % 

Tasustatud tunde =    +   37,48 % 

24 t/n treeneri toetus 1 kuus =   +   64,37 % 

24 t/n treeneri vähim brutotasu 1 kuus =  +   75,25 % 

 

Treeneritoetused 2012-2021 spordialade lõikes kättesaadav: 

https://www.spordiregister.ee/admin/failid/Treeneritoetused_2015_2021_I_pa.xlsx 

 

TREENERITE ÜLDISE TÖÖHÕIVE OSAS 

Tasustatud treenerid kokku =   + 104,34 %   

Treenerite tööjõukulud kokku =   + 262,80 % 

 

 

https://www.spordiregister.ee/admin/failid/Treeneritoetused_2015_2021_I_pa.xlsx


Tavapärane treeneritoetus 2021. aastal 

Määratud tähtajaks (02.11.2020) esitati taotlus 408 taotleja poolt. 

Kokku taotleti tasustatavaid tunde 1 273 303. 

2021. aastaks kinnitati toetused 405 organisatsioonile, 1376 treenerile, toetuse abil treenitakse 
43 460 last ning noort ja arvestati 1 253 407 tasustatava tunniga. 

Kulude jaotus riik – tööandja aastal 2021 on 46,89 % - 53,11 % 

   

2021. a I kvartalis kujunes toetussummaks 1 947 652 € / tasustati 316 493 tundi 

2021. a II kvartalis on seni toetussumma 1 919 210 € / tasustamisel 310 901 tundi. 

Nimetatud summad võivad väheneda MTA kaudu teostatava kontrolli põhjal, 
II kvartali toetusnumbrid võivad kasvada seoses treenerikutsete uuendamisega. 

   

OLULISELT on paranenud maksukäitumine ja määruse nõuetest kinni pidamine. 
PROBLEEMIDEKS endiselt hilised teatamised/kinnitamised ja unustamised.    



TREENERITOETUSED ERIOLUKORRA ja PIIRANGUTE tingimustes II kvartalis 2020 ja 2021 

2020. aasta II kvartal - eriolukord 

Leevendati nõudeid töötasude maksmise osas –  tavanõue 2020. a oli, et 
täiskoormusega treenerile (24 t/näd) arvestatakse toetust ühes kuus 630 eurot 
ja koos omarahastusega tuleb tagada brutotasu vähemalt 1020 eurot kuus.  
Toetus 630 jäi kehtima, kuid brutotasu võimaldati alandada kuni 584 euroni 
kuus, treeneritoetust lubati Töötukassa töötasu hüvitise taotlemisel käsitleda 
omarahastuse osana.    
 

2021. aasta II kvartal – piirangute olukord 

Leevendati nõudeid töötasude maksmise osas –  tavanõue 2021. a oli, et 
täiskoormusega treenerile (24 t/näd) arvestatakse toetust ühes kuus 640 eurot 
ja koos omarahastusega tuleb tagada brutotasu vähemalt 1020 eurot kuus.  
Toetus 640 jäi kehtima, kuid brutotasu võimaldati alandada kuni 584 euroni 
kuus, treeneritoetust lubati Töötukassa töötasu hüvitise taotlemisel käsitleda 
omarahastuse osana. 



TÄIENDAVAD TREENERITOETUSED 2020 ja 2021 

Nr. 1 - 2020. aasta II kvartal – eriolukorrast tingitud täiendav toetus spordiorganisatsioonide kaudu 

Avatud kõigile kutsega treeneritele, kes juhendavad lapsi ja noori (sarnaselt tavatoetusega), nõutud oli tööleping, 
toetuse määr täiskoormusega treenerile 250 € kuus, sellest kohustuslik bruto mitte vähem kui 584 € kuus.    

Meede oli plaanitud abiks spordiorganisatsioonidele, kes Töötukassa hüvitist taotlesid. Oli õigus kasutada 
treeneritoetust omarahastuse osana. 

Ilma Töötukassa hüvitiseta kujunes riigi ja omaraha suhe  31,99 % - 68,01 %. 

Meetme rahast – 400 000 € realiseerus vaid 93 704 €. Saajad: 92 organisatsiooni, 213 treenerit 

Peamised põhjused: riigipoolne madal toetuse osakaal ning vähene arv töölepinguga treenereid EKR 3 ja EKR 4.    

Nr. 2 - 2021. aasta I kvartal – piirangute olukorrast tingitud täiendav toetus spordiorganisatsioonide kaudu 

Avatud kõigile kutsega treeneritele, kes juhendavad lapsi ja noori (sarnaselt tavatoetusega), 
nõutud oli tööleping või võlaõiguslik leping, toetuse määr täiskoormusega treenerile ühekordselt 750 € kuus, 
Harjumaal ja Ida-Virumaal 375 € kuus. 

Meede oli plaanitud abiks spordiorganisatsioonidele ja ei kattunud Töötukassast hüvitise taotlemise perioodiga. 

Toetuse aluseks oli 2020. a nov. brutotasu – toetus sellest ca 55% kuid mitte rohkem kui 750 € (375 € Harju ja Ida-
V) 

Meede oli eelmisest edukam, toetust eraldati 523 457 €, saajad: 343 organisatsiooni, 1372 treenerit.    

Toetatavate seas rõõmustavalt palju noori kutsega treenereid! 



TÄIENDAVAD TREENERITOETUSED 2020 ja 2021 

Nr. 3 -  11.03.-25.04.2021 piirangute olukorrast tingitud täiendav toetus spordiorganisatsioonide kaudu 

Avatud kõigile treeneritele ja kutseta juhendajatele, kes tegutsevad ESR kantud organisatsioonid võlaõiguslike 
lepingute alusel. 

Taotlemiskeskkond avati 24.04.2021. Taotlusvooru rahaline maht – 400 000 € 

Aluseks 01.09.-30.11.2020 keskmine kuubrutotasu. Toetuse määr kuni 60% sellest, kuid mitte üle 1000 € kuus. 
Toetust arvestatakse 1,5 kuu eest. Nii arvestatud brutotasule liidetakse tööjõukulud. 

Näide: treener Felixi toetuse aluseks olev keskmine brutotasu oli 1 200 €, sellest 60% = 720 €,   

1,5 kuu brutotasu = 1 080 € ja sellele vastav tööjõukulu on 1 080 x 1,338 = 1 445,04 €   

Oluline on, et treener või juhendaja, kellele toetust taotletakse on Eesti spordiregistris seotud taotleva klubi või 
spordialaliiduga ning kantud VÕS lepingu põhjal TÖR-i (töötamise register) treeneri või instruktori nimetuse all. 

Keskkond on taotlemiseks avatud kuni 13.05.2021, toetuse määramise korraldus arvatavasti 24.05.2021 ja 
toetused makstakse välja maikuu lõpus. 



 
 
 

Kultuuriministeeriumi info 

 

 

Spordiosakond 

27.04.2021, Tallinn 



Treenimine välistingimustes  
alates 26. aprillist 

 

• välitingimustes on lubatud treenimine kuni 10 isikulistes rühmades, 

sealhulgas juhendaja. 

• tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega.  

• grupitreeningud on lubatud 



Treenimine sisetingimustes  
alates 03. maist 

• sisetingimustes on lubatud treenimine, kui on tagatud, et tegevuses ei osale 

rohkem kui kaks inimest, sh juhendaja ning teiste isikutega hoitakse vähemalt 

kahemeetrist vahemaad 

• grupitreeningud pole lubatud 

• ruumi täituvus ei tohi olla rohkem kui 25% tavapärasest täituvusest. 

Näited:  

• kui saalis on 4 last ning treener seisab väljaku kõrval ning ütleb lastele, mida 

nad tegema peavad, siis on tegemist grupitreeninguga, olenemata sellest, et 

nende laste vahel on kaks meetrit vahet 

• saalide kasutamine pole keelatud, kuid inimeste samasse kohta kokku 

kutsumine treeningu eesmärgil pole lubatud. Tingimuste loomine turvaliseks 

iseseisvaks treenimiseks on lubatud, nt saali osade eraldamine teineteisest ja 

saali kasutamiseks broneerimissüsteemi loomine. 



Võistluste korraldamine sisetingimustes  
alates 3. maist  

 

Lubatud ainult:   

• meistriliiga ja esiliiga võistkonnad,  

• professionaalsed sportlased, 

• Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja 

kandidaadid. 

 

Osalejate ja korraldajate arv kokku mitte rohkem kui 100.  



Võistluste korraldamine välistingimustes  
alates 3. maist  

Liikumisharrastus üritused: 

• osalejate arv koos korraldajatega kuni 150 isikut kokku ja kuni 10 inimest 

ühes rühmas. kokku ei puututa teiste rühmadega,  

• osalejad ei viibi ürituse toimumise kohas ajavahemikus kella 21.00 

kuni 06.00. 

• pealtvaatajad ei ole lubatud 

 

Võistlused, kus osalevad ainult võistkondlike sportmängude esi- ja meistriliiga 

sportlased, spordialaliidu võistlussüsteemis võistlevad professionaalsed 

sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid, 

on lubatud kuni 200 isikuga 



Sisespordiobjektide valdajate toetus 
 

Taotlemine:  https://spordiregister.ee/objektidetoetused/, 

avatud alates 24. aprillist 

 

Taotluse esitamise tähtaeg: 13. mai 2021 kell 23.59 

Täpsem info: https://spordiinfo.ee/uudised-1 

 

https://spordiregister.ee/objektidetoetused/
https://spordiinfo.ee/uudised-1
https://spordiinfo.ee/uudised-1
https://spordiinfo.ee/uudised-1


VÕS treenerite kriisiabi toetus 
 

Taotlemine: 

https://www.spordiregister.ee/treeneritetoetused/, avatud 

alates 24. aprillist 

 

Taotluse esitamise tähtaeg: 13. mai 2021 kell 23.59 

 

Täpsem info: https://spordiinfo.ee/uudised-1 

 

 

https://www.spordiregister.ee/treeneritetoetused/
https://spordiinfo.ee/uudised-1
https://spordiinfo.ee/uudised-1
https://spordiinfo.ee/uudised-1


Võistkondlike sportmängude 
meistriliigade toetus 

 

Taotlemine: toetuse.kul.ee, avatud alates 26. aprillist 

 

Taotluse esitamise tähtaeg: 06. mai 2021 kell 23.59 

 

Täpsem info: https://kul.ee/kriisiabi-meistriliigade-

jatkusuutlikkuse-toetus 

 

 

https://kul.ee/kriisiabi-meistriliigade-jatkusuutlikkuse-toetus
https://kul.ee/kriisiabi-meistriliigade-jatkusuutlikkuse-toetus
https://kul.ee/kriisiabi-meistriliigade-jatkusuutlikkuse-toetus
https://kul.ee/kriisiabi-meistriliigade-jatkusuutlikkuse-toetus
https://kul.ee/kriisiabi-meistriliigade-jatkusuutlikkuse-toetus
https://kul.ee/kriisiabi-meistriliigade-jatkusuutlikkuse-toetus
https://kul.ee/kriisiabi-meistriliigade-jatkusuutlikkuse-toetus


Erasmus+ 

 

• 20. mai 2021 kell 17.00 - koostööpartnerlus projektide esitamise 

tähtaeg. Täpsem info: https://spordiinfo.ee/ERASMUS-sport-2021  

 

• SA Archimedes asemel tegeleb hariduse ja noorte valdkonna 

taotlusvoorudega nüüd Haridus- ja Noorteamet (https://harno.ee/) 

 

• Tutvuge ka haridus ja noorte valdkonna taotlusvoorudega Haridus- ja 

Noorteameti lehel 

 

https://spordiinfo.ee/ERASMUS-sport-2021
https://spordiinfo.ee/ERASMUS-sport-2021
https://spordiinfo.ee/ERASMUS-sport-2021
https://spordiinfo.ee/ERASMUS-sport-2021
https://spordiinfo.ee/ERASMUS-sport-2021


Tänan! 



EOK Infotund 27.04.2021  



Vastuvõtuprotsess 



 Ajakava 

 Vastuvõtuvestlused ja testid kandidaatidega on planeeritud 
Audenteses 19.05.2021* kell 10:00 Tallinnas Tondi 84 ja 
Otepääl Lipuväljak 14  

 

 Tulenevalt piirangutest võib juhtuda, et peame selle 
vastuvõtupäeva toimumise edasi lükkama. Jagan 
operatiivselt infot kõikidele alaliitudele kui on midagi 
täpsemalt selgunud 

 

 *Vastuvõtukomisjon kinnitab lepingute sõlmimisele 
kutsutavad õppursportlased  11.06.2021 



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

 Kandidaadid täidavad Audentese kliendikeskkonnas ankeedi (ülevaade 
ankeedi täitjatest ja mitte veel täitjatest alaliitudele/treeneritele) 

 Testid (inglise keel, matemaatika, eesti keel) ja vestlus 

 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) 



Treeneri konkurss judo 

erialale koostöös 

alaliiduga veel sellel 

kevadel 



Tänan tähelepanu eest 

 

Priit Ilver 

Audentese spordigümnaasiumi 

direktor 



Kandke maske! 



Olge hoitud! 
 

Järgmine infotund 

25. mai 2021  
 


