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30. märts 2021.a. 



Kandke maske! 



Olümpiakomitee info 

• Täiskogu ja esindajate kogu liikmete muutmine 

 

EOK Täiskogu toimub 4. mail kell 11.00 Zoom keskkonnas 

 

Alaliidud, kes soovivad vahetada oma esindajat EOK 

esindajatekogus palun saatke avaldused (esindajatekogu 

kandidaadi nõusolek ja juhatuse otsus) hiljemalt 20. aprill 

aadressile jaanika@eok.ee 

 

• Sportimine peale pandeemiat 

https://www.kliinikum.ee/taastusravi/et/treeningutele-naasmine 
 

mailto:jaanika@eok.ee
mailto:jaanika@eok.ee
mailto:jaanika@eok.ee
https://www.kliinikum.ee/taastusravi/et/treeningutele-naasmine
https://www.kliinikum.ee/taastusravi/et/treeningutele-naasmine
https://www.kliinikum.ee/taastusravi/et/treeningutele-naasmine
https://www.kliinikum.ee/taastusravi/et/treeningutele-naasmine
https://www.kliinikum.ee/taastusravi/et/treeningutele-naasmine
https://www.kliinikum.ee/taastusravi/et/treeningutele-naasmine
https://www.kliinikum.ee/taastusravi/et/treeningutele-naasmine
https://www.kliinikum.ee/taastusravi/et/treeningutele-naasmine
https://www.kliinikum.ee/taastusravi/et/treeningutele-naasmine


Spordisõber 2021 
Alates 2019. aastast tunnustavad Kultuuriministeerium ja Eesti Olümpiakomitee spordisõbra 

tiitliga neid juriidilisi ja füüsilisi isikuid, kes on oluliselt toetanud spordi- ja 

liikumisharrastuse valdkonda, hoogustanud spordi- ja liikumissündmuste toimumist ning 

seeläbi ka laiemalt valdkonna ja ühiskonna arengut. 

  

 * 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


06.aprill 

1 # märka 
 



Arengut toetav koolitaja 

Eesti Olümpiakomitee kutsub spordiorganisatsioonides tegutsevaid 

koolitusjuhte ja täiskasvanute koolitajaid kandideerima uude 

koolitusprogrammi „Arengut toetav koolitaja“. 

  

Kandideerimise tähtaeg on 2. aprill kell 23.59 Kandideerimine 

www.sport.ee leheküljel. 

  

Koolitusprogrammi eesmärk on arendada spordivaldkonna töötajate 

koolitamisoskusi, võimaldamaks rakendada täiskasvanute koolitamises 

kaasaegset õppijakeskset ja ajusõbralikku lähenemist, mis tõstab koolituste 

efektiivsust. Samuti võimaldab programmis osalemine arendada 

koostöösuhteid erinevate spordialade ja -organisatsioonide vahel. 



Alaliidud - tähtajad 

1. 31.03.2021 – 2021. aasta noortespordi toetuse jaotus klubidele 
• Juhatuse otsus sporditoetuste keskkonda – korrektne protokoll 

• Vähemalt 75% toetusest tuleb edasi jaotada 

2. 31.03.2021 – pallimängualade lisakandidaatide esitamine ajateenistuse 
spordirühma 
• Võrkpall, korvpall, jalgpall, käsipall ja jäähoki 

• Iga alaliit saab esitada kuni 5 kandidaati 

• Teenistusaeg suvel, sügisel või talvel 

• Otsused maikuus 

3. 01.04.2021 – alaliidu 2020. aasta tegevustoetuse aruanne 

 



 
 
 

Kultuuriministeeriumi info 

 

 

Tarvi Pürn 

30.03.2021, Tallinn 



Treenimine sisetingimustes 

 

Üle Eesti lubatud ainult:   

• meistriliiga võistkonnad,  

• professionaalsed sportlased, 

• Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja 

kandidaadid. 

 



Koondise liikmed ja kandidaadid 

 

• määratleb spordialaliit 

• arvestada isikute sportlikku taset  

• kandidaatide arv peab olema proportsionaalne võrreldes 

eelnevate hooaegadega 

• spordialaliit avaldab enda kodulehe avalehel nimekirja 

koos treeningpaikadega 

 



Treenimine välitingimustes 
 

• välitingimustes 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 

Näited:  

• kui jalgpalliväljakul on 16 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 

• spordiväljakute kasutamine pole keelatud, kuid inimeste samasse kohta kokku 

kutsumine treeningu eesmärgil pole lubatud. Tingimuste loomine turvaliseks 

iseseisvaks treenimiseks on lubatud, nt väljaku osade eraldamine teineteisest 

ja väljaku kasutamiseks broneerimissüsteemi loomine. 



Võistluste korraldamine 

Soovitus ära jätta võistlused, milleks ei ole 

edasilükkamatut vajadust.  

Lubatud ainult:   

• meistriliiga võistkonnad,  

• professionaalsed sportlased, 

• Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid. 

 

Siseruumi täituvus ei ole rohkem kui 50% ja osalejate arv kokku mitte rohkem 

kui 50.  

Välitingimustes ei tohi osalejate arv olla mitte rohkem kui 100 inimest, rühmas 

kuni 50.  



Sisespordiobjektide valdajate toetus 

Toetatav periood: Alates 11.03.2021 kuni rangemate piirangute lõppemiseni.  

Taotleja: eraõiguslik juriidiline isik, kelle valduses on ESRi kantud 

sisespordiobjekt. 

Toetuse suurus: 2 eur/ruutmeeter jäähallide ja siseujulate puhul ning 1 

eur/ruutmeeter ülejäänud spordiobjektid. Ruutmeetrid võetakse spordiregistrist, 

kuhu spordiobjekt pidi olema kantud enne piirangute algust. 

Muud tingimused: samad nagu möödunud kevadises/aastavahetuses 

toetusvoorus. 

Toetuse andja: Spordikoolituse ja –Teabe SA 

Taotlusvooru avamine: aprillis, info avaldatakse Kultuuriministeeriumi ja 

Spordikoolituse ja –Teabe SA kodulehtedel.  



Võistkondlike sportmängude meistriliigade 
toetus 

Eesmärk: pealtvaatajateta toimunud võistluste läbiviimisel või osalemisel 

tekkinud põhjendatud kulude katmine 

Toetatav periood: 11.03.2021 kuni rangemate piirangute lõppemiseni  

Taotleja: võistkondliku sportmängu meistriliiga klubi 

Muu oluline info: taotlemisel tuleb esitada ka toetuse kasutamise eesmärki 

tõendav kuludokument  

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

ja võttes arvesse põhjendatud ja hädavajalikke kulusid  

Taotlemine: toetuse.kul.ee, avaldame info ministeeriumi kodulehel ja teavitame 

spordialaliite, avamine aprillis  

 



VÕS treenerite kriisiabi toetus 
Tingimused on alles väljatöötamisel, kuid ilmselt: 

Toetatav periood: alates 11.03.2021 kuni rangemata piirangute lõppemiseni. 

Taotleja: juhendaja/treener saab ise taotleda. Kaalumisel on ka variant, et 

tööandja taotleb. 

Juhendaja/treeneri võlaõiguslik leping peab olema sõlmitud enne 11.03.2021 

ja kantud ka TÖRi ning kehtima taotletava perioodi ajal. Tööandjaks peab 

olema ESRi kantud spordiorganisatsioon. 

Toetuse suurus: kuni 60% treeneri 2020. a sept-nov (k.a.) keskmisest 

brutotasust. Maksimum toetus on 1000 eurot treeneri kohta. 

Toetuse andja: Spordikoolituse ja –Teabe SA 

Taotlusvooru avamine: aprillis, info avaldatakse Kultuuriministeeriumi ja 

Spordikoolituse ja –teabe SA kodulehtedel.  

 

 

 

 

 



Spordialaliidu jätkusuutlikkuse toetus 

Eesmärk: koroonaviiruse levikuga seotud kriisist mõjutatud 

spordialaliitude jätkusuutlikkuse tagamiseks  

Toetatav periood: 11.03.2021 kuni rangemate piirangute lõppemiseni 

Taotleja: spordialaliit 

 

Toetuse suurus:  põhjendatud ja hädavajalikke kulusid  

Taotlemine: toetuse.kul.ee, avaldame info ministeeriumi kodulehel ja 

teavitame spordialaliite, avamine mais-juunis  

 

 



Majandusliku mõjuga spordisündmuste ja suuremate 
liikumisharrastuse ürituste korraldajate toetus 

Eesmärk: koroonaviiruse levikuga seotud kriisist mõjutatud rahvusvaheliste 

ürituste ja suuremate liikumisharrastuse ürituste korraldajate jätkusuutlikkuse 

tagamine 

Toetatav periood: 2021. aasta 

Taotleja: rahvusvaheliste ürituste ja liikumisharrastuse ürituste korraldajad 

Muu oluline info: piirangute tõttu organisatsioonide säilimiseks vajalike 

vältimatute kulude kompenseerimine, täpsemad tingimused kujundamisel 

Toetuse suurus:  kuni 1 500 000 eurot 

Taotlemine: toetuse.kul.ee, avaldame info ministeeriumi kodulehel, tõenäoliselt 

kaks vooru, avamine mais-juunis 

 



Riigi spordistipendiumid  
 

 

Esitati 137 kandidaati 32-lt spordiorganisatsioonile 

 

Stipendium summas 840 eurot määrati 68 sportlasele 

 

Saajate nimed avalikustatakse peale käskkirja allkirjastamist  

 



2020. aasta kriisiabi toetuse aruanded 
 

 

• Spordialaliidu jätkusuutlikkuse toetuse kasutamise 

aruanne on saadetud osadele spordialaliitudele 

parandamiseks.  

• Täpsem info toetused.kul.ee 



Erasmus+ 

• Heaks on kiidetud uus Erasmus+ programm aastateks 2021-2027  

 

• 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 

Noorteamet lehel 
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Sportlasestipendium ja sportlasetoetus 

 

Piirmäärad: 

• Sportlasestipendium – 7 008 eurot aastas 

• Sportlasetoetus – 1 168 eurot kuus (eelduseks on tööleping vähemalt 

miinimumpalk) 

 

Tuletage palun oma liikmetele meelde, et  

Sportlasestipendiumi ja sportlasetoetuse maksja kannab 

stipendiumi ja toetusega seotud andmed Eesti spordiregistrisse. 

 

 

 



Sport2030 aruanne 
 

 

• 25. märtsil heaks kiidetud Vabariigi Valitsuse istungil 

• 5. aprillil Riigikogu kultuurikomisjonis 

• 8. aprillil orienteeruvalt kell 10.10 kultuuriministri kõne 

Riigikogu suures saalis 

 

Täname kõiki, kes aitasid kaasa aruande valmimisele! 



Tänan! 



EESTI KULTUURKAPITAL 
Kehakulltuuri ja spordi sihtkapital 



JAOTUSED 

20. VEEBRUARIKS  

20. MAIKS (SIIA JAOTUSESSE KA „AASTAPROJEKTID II pa“,   „ELA 

JA SÄRA“) 

20. AUGUSTIKS 

20. NOVEMBRIKS (SIIA JAOTUSESSE KA „AASTAPROJEKTID I pa“, 

„PEAPREEMIA“, „AASTA PREEMIAD“, „ELUTÖÖPREEMIA“) 



STIPENDIUMID 
„Noor ja andekas“ stipendium  650€ 

ON MÕELDUD 15.-18.AASTASTELE NOORTELE ANDEKATELE 
SPORTLASTELE  

 taotluse esitamisel vajalik alaliidu kaaskiri kui ei ole 
esitatud alaliidu enda poolt 

 kindlasti peab taotluses olema märgitud sportlase 
sünnikuupäev või isikukood ning kontaktandmed         
(e-post, telefon, arveldusarve number) 

 taotlus peab andma ülevaate sportlase senistest 
tulemustest ning tema sportliku arengu eesmärkidest 

 

 

STIPENDIUMI KANDIDAATE SAAB ALALIIT ESITADA ÜHTE 
JAOTUSESSE MAKSIMAALSELT KAHE SPORTLASE KOHTA! 
 



STIPENDIUMID 
„Sportlasestipendium“     1 000€ 

ON MÕELDUD 19.-23.AASTASTELE SPORTLASTELE     
(Sportlase stipendium eraldatakse sportlastele, kes ei saa Eesti 
Olümpiakomitee A-, B- või C-taseme olümpiaettevalmistuse 
toetust) 

 taotluse esitamisel vajalik alaliidu kaaskiri kui ei ole 
esitatud alaliidu enda poolt 

 taotlus peab sisaldama sportlase CV-d (sh sünniaeg), 
spordiala, ülevaadet sportlase senistest tulemustest 
ning tema sportliku arengu eesmärkidest 

 taotlus peab sisaldama sisulist eesmärki 
sportlasestipendiumi perioodiks 

 

STIPENDIUMI KANDIDAATE SAAB ALALIIT ESITADA ÜHTE 
JAOTUSESSE MAKSIMAALSELT KAHE SPORTLASE KOHTA! 

 



SIHTKAPITAL EI TOETA 
•taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi; 

•projekte, millel puuduvad nõutud lisad, või mille eelarve ei võimalda taotluse sisu hinnata; 

•spordiehitise ehitus-, remondi-, haldus- ja hoolduskulude katmist; 

•spordivarustuse, kontoritehnika ja -tarvete ning muu vara ostmist; (muudetud 30.12.2020) 

•riiete ja jalanõude ostmist. (lisatud 30.12.2020) 

•tehnika jmt remondiks ja hoolduseks vajalike vahendite ostmist; (lisatud 30.12.2020) 
 

•Eesti ja piirkondlike meistrivõistluste ja karikavõistluste korraldamist ja nendel osalemist; 

•harrastusspordivõistlustel osalemist; 

•eesti-sisestel võistlustel osalemist; 

•alaliitude juhtorganite koosolekute korraldamist; 

•päevarahade maksmist; 

•litsentside ostmist ja liikmemaksude tasumist; 

•rahvaspordiürituste toitlustuskulusid; 

•terviseradade ettevalmistamise/hooldamisega seotud kulusid (lume tootmine, võsast 
puhastamine, kergliiklustee hooldamine jne); 

•auhindade ja meenete ostmist (v.a medalid, karikad ja diplomid): 

 



LISAKÜSIMUSED TEA.KILCH@KULKA.EE 

 

TÄNAN TÄHELEPANU EEST! 
 

mailto:tea.Kilch@kulka.ee


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


Koostöö spordialaliitudega 2021 (1) 
• Tunnustame kõiki alaliite, kes on EADSE veebilehe Ausa Spordi linki jaganud 

oma kodulehel. Uuendame seal mei teemavaldkondade infot regulaarselt. 

• Dopinguvastases ennetustegevuses on oluline igakülgne koostöö. EADSE on 
kohustatud iga aasta lõpus tegema aruande spordialaliitudest, kes on tellinud 
antidopingu alaseid koolitusi (spordialaliidule tasuta) ja dopingutestimisi oma 
võistlustele (spordialaliidu kulul). 

Koolituste täpsemast sisust annavad teemade kaupa ülevaate õppekavad: 

1. Antidopingu koolitused  –  2 akad ja 4 akad tundi sportlastele ja treeneritele 
(uuendatud seoses 2021. a. WADA koodeksiga) 

2. Väärkohtlemise ennetamise koolitused  –  2 akad tundi ja 4 akad tundi 

 

 

https://eadse.ee/koolitus/spordialaliitude-sihtruhmadele/
https://eadse.ee/wp-content/uploads/2021/02/EADSE_koolitus_sportlased_2021.pdf
https://eadse.ee/wp-content/uploads/2021/02/EADSE_koolitus_treenerid_2021_oppekavad.pdf
https://eadse.ee/wp-content/uploads/2020/10/EADSE-vaarkohtlemise-koolituse-oppekava-2ak-h-2020.pdf
https://eadse.ee/wp-content/uploads/2020/10/EADSE-vaarkohtlemise-koolituse-oppekava-4-ak-h-2020.pdf


Koostöö spordialaliitudega 2021 (2) 
• Seoses kehtivate piirangutega viime koolitusi läbi Zoomi veebikeskkonnas. Sportlastel 

ja tugipersonalil hea võimalus õppida antidopingu temaatikat WADA e-
õppekeskkonnas ADeL. Uuenenud õppeplatvormi saab mugavalt kasutada nii arvuti, 
mobiiltelefoni kui tahvelarvutiga. Lisaks on võimalik mobiilirakenduse „ADel by WADA“ 
kaudu kursusi lõpetada ka internetiühenduseta.  

• ADeL sisaldab kursusi: 
1. Tokyo 2020 olümpiamängudel osalejatele; 

2. rahvusvahelise ja riikliku taseme sportlastele; 

3. registreeritud testimisbaasi (RTP) kuuluvatele sportlastele; 

4. sportlase tugipersonalile (treenerile, vanemale jt) 

5. meditsiinipersonalile. 

• Kokkuleppel Eesti Olümpiakomiteega on loetelus kursused 1-3  

kohustuslikud registreeritud testibaasi RTP sportlastele!  

 

 

https://adel.wada-ama.org/learn


Koostöö väärkohtlemise teemal (1) 
 Lapsi ja noori tuleb kaitsta kõikvõimaliku halva kohtlemise eest, toetada nende 
heaolu ja turvatunnet ka spordivaldkonnas.  

• Pakume koostöös justiitsministeeriumiga ideid ja võimalusi, kuidas olla 
hoolivad ja arukad laste ja noorte spordiharrastamise toetamisel ning 
igakülgse turvalisuse ja heaolu tagamisel.  

• Täiendavaid ideid ja infot laste ja noorte väärkohtlemise ennetamise kohta 
leiate siit.  

• Samuti vaadake Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA kodulehel olevat infot 
„Väärkohtlemine ja ahistamine“ teemajaotuse alt.  

• Küsimuste ja ettepanekute korral võtke ühendust: info@antidoping.ee.  

 

 

 

https://www.just.ee/et/laste-vaarkohtlemine-spordis
https://eadse.ee/vaarkohtlemine-ja-ahistamine/
mailto:info@antidoping.ee


Koostöö väärkohtlemise teemal (2) 
  Lastevastaste jm kuritegude avastamise, menetlemise ning ennetamise 

seisukohalt on kriitilise tähtsusega riigi ja spordiorganisatsioonide koostöö 
ning võimalikest kuritegudest tuleks kindlasti menetlusasutust teavitada. 
Siinjuures tuletame meelde, et karistusseadustiku § 307 kohaselt on teise 
isiku poolt toimepandud esimese astme kuriteost mitteteatamine 
kriminaalkorras karistatav. Esimese astme kuritegu näeb füüsilisele isikule 
raskeima karistusena ette tähtajalise vangistuse üle viie aasta või eluaegse 
vangistuse. Siia alla käivad mh ka alaealiste suhtes toime pandud kontaktsed 
seksuaalsüüteod.  

• Kuriteost tuleb teatada politseid numbril 112. Teataja võib olla igaüks! 

• Teatada saab ka kirjalikult avalduse vormi kasutades või e-kirja 
kirjutades:  ppa@politsei.ee. Samuti saab anda kuriteost teada lähimasse 
politseijaoskondade pöördudes 

 

https://www2.politsei.ee/et/teenused/politseile-avalduse-esitamine.dot
mailto:ppa@politsei.ee
https://www.politsei.ee/et/asukohad/politseijaoskonnad
https://www.politsei.ee/et/asukohad/politseijaoskonnad


Koostöö väärkohtlemise teemal (3) 
  Selgita välja ja saa tuttavaks enda spordiorganisatsiooni või – klubi piirkonna 

lastekaitsetöötajaga.  

Lastekaitse korralduse kohta saad lugeda siit ning oma piirkonna lastekaitse kontaktid 
leiad kohaliku omavalitsuse kodulehelt. Piirkonna lastekaitsetöötajaga ühenduse 
saamiseks või kontaktide leidmiseks võid alati helistada ka lasteabitelefonil 116 111. Hea 
mõte on omavaheliseks tutvumiseks korraldada (veebi-)kohtumine lastekaitsega või 
rääkida telefonis, et võimalike murede korral oleks lihtsam pöörduda.  

•  Kuidas lastekaitsetöötaja saab minu spordiorganisatsioonile kasulik olla?  

 Aitab hinnata lapse ja tema perega seonduvat olukorda ning abivajadust. 

 Aitab korraldada vajalikud abiteenused lapsele (nt psühholoogiline nõustamine).  

 Aitab vajadusel korraldada kriisinõustamise lapsele, perele, klubile, treeninggrupile.  

 Lapse ja pere toetamiseks teeb koostööd teiste spetsialistidega nt kooli tugipersonal, 
noorsootöötajata, noorsoopolitsei jt.  

 

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/lastekaitse
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/lastekaitse


Koostöö väärkohtlemise teemal (5) 
 Eesseisevad (veebi-)koolitused:  

 Tallinna Ülikooli täiendusõpe. „Treeneri võimalus ja oskus lapse või noore seksuaalse väärkohtlemise 
ennetamiseks“ 16. aprillil veebis. Täpne info ning registreerumine siin.  

• Maht 6 tundi. Toimumiskoht: Veebikeskkond zoom.  

 Tartu Ülikooli täiendusõppeprogramm. „Turvaline sport: Kuidas kaitsta sportlasi väärkohtlemise eest?“,  16. 
– 26. aprill. Täpne info ning registreerumine siin.  

• Maht 8 tundi, s.h. 4 tundi videoloenguid enne veebiseminari ja 4 tundi veebiseminari reaalajas.  

• Toimumiskoht: Kursus toimub täielikult e-õppena Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse läbi Tartu Ülikooli 
Moodle keskkonnas.  

 Lastega töötamise piirang.  Lastekaitseseaduse § 20 sätestab piirangud isikutele, kes ei tohi lastega töötada. 
Nimetatud piirang peab tagama, et lastega kokku puutuvatele kutsealadele ei pääseks töötama inimesed, 
keda on karistatud teatud kuritegude eest. Tööandja kohustus on lastega töötamise piirangu järgimine. Vt 
lähemalt siit.  

•   

 Veebikoolitus. Üheks võimaluseks on vaadata tervikuna või osade kaupa 2019. aastal Eestis toimunud 
koolitusseminari videosalvestust. Saate salvestuses edasi-tagasi kerida, et huvipakkuv teema ning ettekande 
tegija leida. Koolituse slaidid leiate siit.  

 

https://www.tlu.ee/koolitus-noore-seksuaalse-vaarkohtlemise-ennetamiseks
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=51753&id_ay_toimumine=65839&systeemi_seaded=10,1,12,1,
https://www.rik.ee/et/karistusregister/lastega-tootamise-piirangu-kontrollimine
https://www.youtube.com/watch?v=SDwDBeci7f4
https://eadse.ee/vaarkohtlemine-ja-ahistamine/koolitusmaterjalid/


Koostöö väärkohtlemise teemal (5) 
Palun lisage enda spordiorganisatsiooni või -asutuse veebilehtedele 

lasteabi 116 111 bänner.  

• Mitmed alaliidud ning spordiklubid on seda juba teinud. Erinevas mõõdus 
bännerid on veebi lisamiseks saadetud spordialaliitudele. Küsimuste korral 
küsige lisa: mari.liis.mand@sotsiaalkindlustusamet.ee  

• Kes on seda teinud, andke palun teada brit.tammiste@just.ee ja/või 
mari.liis.mand@sotsiaalkindlustusamet.ee. On hea meel teada kõigist 
organisatsioonidest, kes lasteabi numbrit jagavad.  

  

 

mailto:mari.liis.mand@sotsiaalkindlustusamet.ee
mailto:brit.tammiste@just.ee
mailto:mari.liis.mand@sotsiaalkindlustusamet.ee


Head  
koostööd 
soovides! 

• Triin Lepp  testijuht  triin.lepp@antidoping.ee    

• Krista Anneljas büroo  krista.anneljas@antidoping.ee   

• Marit Jukk  koolitus  marit.jukk@antidoping.ee   

• Kalle Roos  matchfixing kalle.roos@antidoping.ee 

• Janne Sepp  proviisor  janne.sepp@antidoping.ee 

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

 

mailto:triin.lepp@antidoping.ee
mailto:krista.anneljas@antidoping.ee
mailto:marit.jukk@antidoping.ee
mailto:kalle.roos@antidoping.ee
mailto:janne.sepp@antidoping.ee
mailto:henn.vallimae@antidoping.ee
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pöördumine 

aastaring 

medalivõidud 

560 LEHEKÜLGE 



parimad 

tulemuste statistika, 

ärajäänud võistlused 

in memoriam  



Eesti sport arvudes 

ülevaated + illustreerivad tabelid, 

graafikud ja fotod maakonniti 

ning alade kaupa 

mõistete, lühendite seletused 



veteranide ja seenioride sport 

kehtiva kutsetasemega treenerid 



Kuidas ja kust raamatut saab? 
Spordialaliitudele ja spordiühendustele on ette nähtud 

2 tasuta eksemplari 

Füüsiliselt nendele kuskile järgi minna ei saa ega pole vajagi. Tulenevalt olukorrast tervishoius liiguvad raamatud 

sel aastal Smartpostiga. 

Tasuta eksemplare saab tellida spetsiaalse tellimislehe kaudu lingilt: 

www.spordiinfo.ee/ESAR-2020-alaliidud-tellimine  

http://www.spordiinfo.ee/ESAR-2020-alaliidud-tellimine
http://www.spordiinfo.ee/ESAR-2020-alaliidud-tellimine
http://www.spordiinfo.ee/ESAR-2020-alaliidud-tellimine
http://www.spordiinfo.ee/ESAR-2020-alaliidud-tellimine
http://www.spordiinfo.ee/ESAR-2020-alaliidud-tellimine
http://www.spordiinfo.ee/ESAR-2020-alaliidud-tellimine
http://www.spordiinfo.ee/ESAR-2020-alaliidud-tellimine


Osta saab raamatut: 

- Spordikoolituse ja –Teabe SA veebipoest, 

sealt saab osta ka varasemaid aastaraamatuid 

- Apollo ja Rahva Raamatu 

     kauplustest ja veebipoodidest 

Kuidas ja kust raamatut saab? 
www.spordiinfo.ee/Spordiraamatud 

http://www.spordiinfo.ee/Spordiraamatud


www.spordiregister.ee/aastaraamat/2020/ 

Raamatuga võrreldes on siia lisatud Euroopa karikavõistluste, Balti võistluste ja 

maavõistluste tulemusi (sõltuvalt spordialast võib võistluste valik erineda). Lisaks on 

mõnede alade juures vastava alaliidu soovil ka täiendavat statistikat.   

Tulemuste veebiversioon 

http://www.spordiregister.ee/aastaraamat/2020/


Tänan tähelepanu eest 

ja head lugemist! 
EOK infotund 

30.03.2021 

 

Daimar Lell 

Eesti spordiregister 



EOK infotund 

30.03.2021 

Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet 



Tallinn Covid-19 olukorras 
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• Harrastus- ja noortesport siseruumides keelatud 

• Tippspordiks filiaalid avatud (va Inglise Kolledzi sp.hoone, Nõmme ujula,  Kadaka Spordihall, Põhja 

Spordihoone, P.Kerese malemaja, Härma spordikeskus) 

• Jätkatakse sporditegevuse toetuste maksmist klubidele 

• Treeningud on jätkunud kaugjuhendamisel (veeb - https://youtu.be/RbegqsUfLq8, tr.kavad jm) 

või individuaalselt õues 

• Välirajatised ind. ja hoovispordiks lahti (2+2, piiratud osalejate arv) 

• Pikaajalised rentnikud vabastatud kuni 30.04 renditasudest 

https://youtu.be/RbegqsUfLq8


Tallinn Covid-19 olukorras 
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• Sündmuste korraldamise toetused: 

• Juba eraldatud toetuste osas hoida info ajakohane!!! (kui plaanid 

muutunud, anda teada ja suhelda, koos leiame lahenduse)  

• Tallinn Liigub programmi sündmuste infotund pärast 11.04 



Tallinn Covid-19 olukorras 

51 

• 2020.a parimate tunnustamine: 

• Tallinna Sporditegu 2020 – Eesti Korvpalliliit (Eesti Korvpall programm – 3x3 Alexele 

Arena Vabavisete Guinessi rekord, Balti keti karikaturniir korvpallis jm) 

• Parimate noorsportlaste 2020 tunnustusüritus UUS AEG! N.14.05.2021 

Nõmme Spordikeskuses 



Tallinn Covid-19 olukorras 
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• 2021. a tegevustest: 

• Sportlik seiklusmäng: https://shorturl.at/vIM46 

• Tasuta suvetreeningud 

• Avada koolide spordiplatsid hoovispordiks  

https://shorturl.at/vIM46


Täname! 
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Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet 

www.tallinn.ee/sport 



Kandke maske! 



Olge hoitud! 

 
Järgmine infotund  

27. aprill 2021 


