EOK infotund
24. märts

EOK kuupäevad
01. aprill – esindajate kogu kandidaatide nimekirjad
06. aprill – täitevkomitee koosolek
15. aprill – täiskogu (kuupäev võib muutuda)

alaliitude aruanded – eraldi järgmine slaid

Alaliitude toetuste aruanded
•

Tegevustoetus 2019

- aruanne sporditoetuste keskkonnas
- tähtaeg 01.04.2020
•
•

Saavutussport/Team Estonia koondised 2019
- aruanne blanketina, saadetud meili teel
- tähtaeg 01.04.2020
Noortesport 2020
- keskkonda tuleb sisestada alaliidu juhatuse otsus
noortespordi toetuse jaotuse kohta klubidele (vähemalt 75%
toetusest tuleb jaotada liikmesklubidele) – tähtaeg 31.03.2020

Esindajate kogu kandidaate esitavad EOK liikmed, kusjuures iga liige võib esitada ühe
kandidaadi. Kandideerimiseks on nõutav kandidaadi kirjalik nõusolek. Kandidaatide
ülesseadmise dokumendid peavad olema saadetud EOK sekretariaati hiljemalt kaks nädalat
enne valimisi täiskogul ehk 1. aprill 2020.
EOK esindajate kogu 69 liiget valitakse alajaotuse piires järgmiselt:
1. 35 esindajat valitakse olümpiamängude programmi kuuluvate spordialade rahvusvaheliste
liitude liikmeks olevate spordialaliitude poolt esitatud kandidaatide hulgast;
2. 11 esindajat valitakse ülejäänud Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt tunnustatud
rahvusvaheliste spordialaliitude liikmeks olevate spordialaliitude poolt esitatud kandidaatide
hulgast;
3.
1 esindaja valitakse teiste rahvusvaheliste spordialaliitude liikmeks olevate spordialaliitude
poolt esitatud kandidaatide hulgast;
4.
5 esindajat valitakse spordispordiühenduste poolt esitatud kandidaatide hulgast;
5. 10 esindajat valitakse maakonna – ja linnade spordiliitude poolt esitatud kandidaatide
hulgast;
6.
5 esindajat valitakse EOK füüsilistest isikutest liikmete poolt ja seast esitatud kandidaatide
hulgast;
7. 2 esindajat valitakse Olümpiamängudel sportlasena osalemise tõttu EOK liikmeks valitud
isikute poolt ja seast esitatud kandidaatide hulgast.

EOK "Märka järgnevat põlvkonda" järelkasvutiimi stipendiumi taotlemise kriteeriumid:
- sportlase sünniaasta 1997-2000
- sportlasel on Eesti Vabariigi kodakondsus
- sportlane ja treener järgivad oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noortele
- sportlane ega treener ei ole rikkunud dopinguvastaseid reegleid
- arvesse võetakse 2019.a. täiskasvanute tiitlivõistluste silmapaistvad tulemused
- pallimängud (Eesti Korvpalliliit, Eesti Jalgpalliliit, Eesti Käsipalliliit, Eesti Jäähokiliit, Eesti Võrkpalli Liit, Eesti
Saalihoki Liit) esitada 1 stipendiaat.
- eristipendiumid: parasportlane, kaitseväesportlane, üliõpilassportlane (kaks viimast rahastab Estiko)
Kandideerida saavad ka väga noored sportlased (nooremad kui sünniaastaga 2000), kes on saavutanud
silmapaistvaid tulemusi täiskasvanute tiitlivõistlustel.
Taotluste esitamise tähtaeg on 31.märts 2020.
Sportlase stipendiumi suurus on kuni 2000 eurot, pallimängualadel 1000 eurot. Treeneri stipendium kuni 1000
EUR (rahastab Kultuurkapital).
Taotluste esitamine: https://forms.gle/YZEN6DukYpbKhFLXA
Rohkem infot: https://www.eok.ee/noortesport/marka-jargnevat-polvkonda
Lisainfo:
Natalja Inno
tel 55 56 6404
natalja@eok.ee

• Kokku esitati 59 kandidaati
• Valiti 7 organisatsiooni ja 3 isikut
• Pidulik üleandmine on edasi
lükatud

Treeneritoetused
2015 – 2020

ARENGUTEST
Meie ühine eesmärk: laste ja noorte igakülgne arendamine sportimise kaudu
Teha seda huvitavalt, eakohaselt, võimetekohaselt ja ohutult!
Laste arvud / sportivate laste arvud 2015 - 2019
5 – 19a laste ja
noorte arvud

2015

2016

2017

2018

2019

laste ja noorte arv
EESTIS kokku (StA)

197 703

200 719

202 914

205 341

207 915

sportivad lapsed ja
noored (ESR)

93 351

97 423

102 623

104 279

108 438

sportivate laste ja
noorte %

47,22%

48,54%

50,57%

50,78%

52,15%

TREENERID – TEGEVUSTE ALUS ja EDU VÕTI
Treenerikutse on kujunemas normaalsuseks - „jõujooned“ on välja kujunemas:
Kutsega treenerid
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2016
2
183
687
1 027
591
924

2017
2
190
690
1 029
564
918

2018
2
200
669
951
495
1 040

2019
5
210
682
973
469
1 069

Kultuuriministeeriumi info

spordiosakond
24.03.2020, Tallinn

1.
KUM kaardistab olukorda, millist majanduslikku mõju eriolukord erinevatele sihtgruppidele
kaasa toob ning kas on lisaks üleriiklikele meetmetele (nt palgatoetus) täiendavalt vajalik tuge leida.
Tuleb teadvustada, et käesoleval hetkel ühtegi otsust täiendavate vahendite eraldamiseks
spordivaldkonnale tehtud ei ole ning pole teada, millises mahus neid võidakse teha. Maksimaalselt
tuleks proovida kasutada riigi üldisi leevendusmeetmeid (nt tööjõukulu toetus, vt Töötukassa
koduleht).
2.

Näited, millised tegevused on hetkel vabas õhus/ välispordirajatistel lubatud:

a.
KUM KKK: https://www.kul.ee/et/uudised/korduma-kippuvad-kusimused-koroonaviiruse-levikja-kultuurivaldkond Konkreetsemalt:
b.
Perekonnaliikmed (koos või üksi) kasutavad välitingimustes omal käel - terviserada, mängivad
korvpalli- vm palliplatsil, golfi vms – on lubatud. Hoida 1-2m distantsi teistega, mitte kasutada
varustust, mis on ühiskasutusel.
c.
Kaks (või enam) perekonda saavad kokku ja teevad samu tegevusi koos. Võib kvalifitseeruda
avalikuks kogunemiseks, mis on keelatud (sellisel juhul politsei sekkub).
d.
Erineva perekonna lapsed mängivad koos palliplatsil. Võib kvalifitseeruda avalikuks
kogunemiseks, mis on keelatud (sellisel juhul politsei sekkub).
e.
Klubi treener kutsub lapsed väliväljakule ühistreeningule – keelatud.
f.
Klubi on avanud täiskasvanutele väli tingimustes rühmatrenni võimaluse – keelatud.

Avalikud kogunemised on korrakaitseseaduse § 58 alusel kas avalikud
koosolekud või avalikud üritused:
·
Avalik koosolek on inimeste koos olemine avalikus kohas ühise
eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust.
·
Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud
lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane
inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

Kultuuriministeeriumi lehel olev KKK sektsiooni täiendatakse jooksvalt.

SA Eesti Antidoping /
Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA
• EAD/EADSE kontoris uus töötaja – büroospetsialist Krista vaata siit

• WADA COVID-19 juhised antidopinguorganisatsioonidele vaata siit ja siit
• Testimisprogramm jätkub WADA juhiste alusel fookusega osalejate tervisele.
• Eesti registreeritud testigrupp (RTP) ja testigrupp (TP) II kvartaliks määratud.

• Koolitused kuni eriolukorra lõppemiseni peatatud, käivitamisel TRIAGONAL ebaaskursused (sh sportlastele, treeneritele, med.personalile).
• Valminud ja saadaval Keelatud ainete ja meetodite infovoldik 2020 - vaata siit

• Ravimiotsingu moodul uueneb automaatselt ja päringuid saab teostada siit
• Kontakt – info@antidoping.ee või tel 6 825 985 (suunatud Kristale)

Mida peaks teadma
SPORTLASESTIPENDIUMIDE JA –TOETUSTE
kohta?

Daimar Lell
Eesti spordiregister

SPORTLASESTIPENDIUMID JA –TOETUSTED
Mis ja miks?
1. märtsil 2020 jõustusid spordiseaduse muudatused, millega muuhulgas kehtestati reeglid sportlastele makstavate
stipendiumide osas ning seadustati täiesti uus tasustamise liik – sportlasetoetus.
Keda see puudutab?
Muudatused ja uus reeglistik puudutab ainult neid (spordialaliit, spordiklubi, spordiühendus, maakonna spordiliit,
rahvuslik olümpiakomitee, spordikool), kes maksavad või kavatsevad sportlastele hakata maksma sportlasestipendiume
või -toetusi. Kes sportlasestipendiume ega -toetusi ei maksa, ei pea täiendavalt midagi tegema ega spordiregistrisse
mingeid andmeid sisestama.
Mida see puudutab?
Muudatused puudutavad ainult sportlastele uue seaduse mõistes määratavaid ning makstavaid stipendiume ja toetusi.
Treeneritele, kohtunikele jne makstavaid stipendiume seadus ei puuduta ja neid ei ole vaja spordiregistrisse sisestada.

SPORTLASESTIPENDIUMID JA –TOETUSTED
SPORTLASESTIPENDIUM
Sportlasestipendium – sportlasele makstav tulevikku suunatud toetus, mida makstakse spordiga seotud teadmiste või
oskuste omandamise ning võimete arendamise soodustamiseks. Sportlasestipendiumina ei käsitata väljamakset, millega
tunnustatakse või tasustatakse mingit tegevust.
Stipendiumi piirmäär sportlase kohta on 12-kordne töötasu alammäär (2020. aastal on see 584 eurot) ühes
kalendriaastas. 2020. aastal on stipendiumi piirmäär 7008 eurot, üle piirmäära maksta ei tohi.

Sportlasestipendiumit võib maksta ühekordselt või perioodiliste väljamaksetena.
See tähendab, et stipendiumi maksmise perioodiks võib olla kasvõi üks päev ning summaks 7008 eurot, mis kõik kohe ka
korraga välja makstakse.
Uus seadus ning uued reeglid ei kehti enne 1. märtsi 2020 makstud stipendiumide osas. Nendega ei pea tagantjärele
midagi tegema ega neid ei arvestata ka üldise limiidi hulka. Mitte midagi ei ole vaja teha ka riigi spordistipendiumidega
ega haridusstipendiumidega – neid ei arvestata piirmäära sisse ega pea spordiregistrisse sisestama.
Stipendiume võivad sportlasele määrata ja maksta korraga mitu organisatsiooni, kuid piirmäär kõikide maksete peale
kokku on ikkagi sama ehk 7008 eurot.

SPORTLASESTIPENDIUMID JA –TOETUSTED
Sportlasestipendiumi eraldamise tingimused
Maksja on spordiorganisatsioon (spordiklubi, spordiühendus, spordialaliit, maakonna spordiliit või rahvuslik
olümpiakomitee) või spordikool.
Maksja on kantud spordiorganisatsioonina või spordikoolina Eesti spordiregistrisse.
Saaja on sportlane, stipendiumi eesmärk on spordiga seotud oskuste või teadmiste omandamine või võimete
arendamine.
Stipendiumi määramine toimub avaliku konkursi korras.
Maksjal on kohustus kanda andmed sportlasestipendiumi eraldamise ja iga väljamakse kohta Eesti spordiregistrisse
(sportlasetoetuste ja -stipendiumide alamandmekogu) otsuse või makse tegemise päeval.
Sportlasestipendiumi ei saa määrata ega maksta kui sportlasel on sportimiseks (tegevusalaks on sportlane) kehtiv
tööleping või teenuse osutamiseks sõlmitav muu võlaõiguslik leping. Kui isiku tegevusalaks on töölepingus õpetaja,
sekretär-asjaajaja vmt, siis see ei takista talle stipendiumi maksmist.

SPORTLASESTIPENDIUMID JA –TOETUSTED
SPORTLASETOETUS
KUI sportlasega on Eesti spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioon või spordikool sõlminud sportimiseks töö- või muu
võlaõigusliku lepingu (sportlase leping, ametinimetus sportlane), mis on kantud töötamise registrisse TÖR, talle
makstakse selle lepinguga töötasu vähemalt alampalga ulatuses kalendrikuus, tal on kehtiv spordialaliidu poolt
väljastatud sportlase litsents ning ta osaleb spordialaliidu võistlussüsteemis või kuulub Eesti rahvuskoondisesse, SIIS võib
Eesti spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioon või spordikool (korraga üks!) sportlasele lepingu kehtivuse ajal maksta
sportlasetoetust kuni kahekordse töötasu alammäära ulatuses kalendrikuus.
Kui spordialaliit pole sportlasele litsentsi väljastanud või kui litsentside süsteem puudub üldse, siis sportlasetoetust
maksta ei saa.
2020. aastal on toetuse piirmäär sportlase kohta ühes kuus 1168 eurot ja aastas 14 016 eurot, üle piirmäära maksta ei
tohi. Kui sportlasele on soov rohkem maksta, siis tuleb suurendada lepinguga makstavat töötasu.
Sportlasetoetuse arvestus on kuupõhine. Näiteks 2020. aastal ei saa ühes kuus maksta rohkem kui 1168 eurot. Ka ei saa
kasutada varasematel kuudel kasutamata jäänud limiiti. Kui toetuse maksmise alguseks määratakse näiteks 10. kuupäev,
siis saab selles kuus maksta 20 päeva eest ehk maksimaalselt ~778-791 eurot.
Kui tingimused võimaldavad sportlasele ühes aastas maksta nii stipendiumi kui toetust, siis nende piirmäär kokku on 24kordne töötasu alammäär ehk 2020. aastal 14 016 eurot.

SPORTLASESTIPENDIUMID JA –TOETUSTED
Miks, millal ja kuhu andmed esitada?
Maksjal on kohustus kanda stipendiumi ja/või toetuse perioodid ning tehtud maksed Eesti spordiregistri
sportlasetoetuste ja -stipendiumide alamandmekogusse www.spordiregister.ee/admin.
Sportlasestipendiumi andmed tuleb Eesti spordiregistrisse kanda stipendiumi eraldamise päeval ja maksete tegemine
sisestada nende tegemise päeval.
Sportlasetoetuse andmed tuleb Eesti spordiregistrisse kanda koheselt pärast määramisotsuse tegemist, kuid piisava
ajavaruga enne maksete tegemist. Ajavaru on vajalik litsentsi kinnitamise protseduuri tarbeks. Sportlasetoetuse võib
välja maksta alles pärast Eesti spordiregistri vastavat kinnitust. Maksete tegemine tuleb sisestada nende tegemise
päeval.
Vaikimisi on Eesti spordiregistri sportlasetoetuste ja -stipendiumide alamandmekogus spordiorganisatsiooni andmete
sisestajaks Eesti spordiregistrisse kantud spordiorganisatsiooni andmehaldur. Andmehaldur saab endale lisaks määrata
ühe andmete sisestaja.
Operatiivne andmete sisestamine tagab kõikidele organisatsioonidele täpse ülevaate sportlastele makstavate
stipendiumide ja toetuste maksmise võimalustest, samuti korrektse andmevahetuse MTAga.

SPORTLASESTIPENDIUMID JA –TOETUSTED
Spordialaliidu kohustus seoses sportlasetoetustega
Spordialaliidul on kohustus kinnitada, parandada või tagasi lükata spordiorganisatsiooni sportlasetoetuse taotluses
märgitud litsentsi andmed 3 tööpäeva jooksul. Enne alaliidu kinnitust ei saa toetust välja maksta.
Litsentsi andmete kinnitamine toimub spordiregistris sportlasetoetuste ja -stipediumide alamandmekogus
www.spordiregister.ee/admin. Vaikimisi on litsentsi andmete kinnitajaks spordiorganisatsiooni andmehaldur, kellele
Eesti spordiregister saadab iga kord vastava e-kirja.

Spordialaliidu andmehaldur saab lisaks andmete sisestajale määrata ühe isiku litsentside kinnitajaks. Litsentside
kinnitaja määramisel delegeerib spordialaliidu andmehaldur selle ülesande edasi ja ise enam litsentse kinnitada ei
saa.

SPORTLASESTIPENDIUMID JA –TOETUSTED
Tegevused Eesti spordiregistris
Spordiorganisatsiooni andmehaldur saab määrata endale lisaks ühe andmete sisestaja, selleks siseneb ta administreerimise keskkonda ja vajutab
„andmete sisestaja“ ja seejärel „muuda“. Avanenud vaates tuleb täita punase täpiga märgitud kohustuslikud väljad, märkida ära toetuste ja stipendiumide
alamandmekogu ning seejärel vajutada „muuda“. Andmete sisestaja on lisatud.

Spordialaliidu andmehaldur saab tegutseda
samamoodi. Temale avanevas vaates on
võimalik määrata ka üks litsentside kinnitaja.

SPORTLASESTIPENDIUMID JA –TOETUSTED
Juhend ja info
Praktiline seletus, mida andmehaldur või andmete sisestaja spordiregistri sportlasetoetuste ja -stipendiumide alamandmekogu
keskkonnas teha saab ning kuidas andmeid sisestada, avaneb alljärgnevale ikoonile vajutades.

Juhendi sportlasetoetuste ja -stipendiumide alamandmekogu kasutamiseks, samuti lingid kohaliku omavalitsuse üksuse ning spordikooli
(pidaja ei ole spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonina) registreerimistaotluse ja andmehalduri määramiseks leiab spordiregistri
veebilehelt
www.spordiregister.ee/et/esitamine#elektrooniline_esitamine

Kultuuriministeeriumi põhjalik info:
https://www.kul.ee/et/eesmargid-tegevused/sport/spordiseadus

Täiendav info
Daimar Lell
Eesti spordiregistri veebiteenuste tootejuht
7 303 407
daimar@spordiinfo.ee
www.spordiregister.ee

EOK infotund

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

24.03.2020

Eriolukorras Tallinna spordikorraldus
 Tallinna spordiasutused on alates 14.03.2020 SULETUD. St, et
sporditegevust sellel ajal spordiasutustes ei toimu. Asutused jäävad suletuks,
kuni tehakse otsus nende taas avamiseks. Taasavamisest informeeritakse
jooksvalt.
 Sporditegevuse toetuste väljamaksmist klubidele eriolukorra perioodil
JÄTKATAKSE eeldusel, et klubide noorte treeningtegevus on korraldatud
kaugjuhendamise ja indivduaalkavade alusel.
 Seoses spordivõistluste korraldamise keeluga 13.03-01.05.2020 palume
ametit teavitada, kas toetuse saanud võistlus jäätakse ära või lükatakse
selle toimumine edasi. Igat olukorda hinnatakse juhtumipõhiselt. Võimalusel
tullakse võistluste korraldajatele vastu, kui see on võimalik (seaduslik
regulatsioon lubab).
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Eriolukorras Tallinna spordikorraldus
 Noorte spordiklubidele ja treeneritele:
 Kaugjuhendamise vormis töötamine on väljakutseks kõigile. Nii treeneritele, kui ka noortele.
Treeningkvaliteedi tagamine eeldab süsteemset ja jätkuvat tegevust. Positiivne näide millest õppida on
haridusasutuste rakendatud e-õppe praktika. Kaugjuhendamine ei tähenda ainult treeningplaanide
edastamist. Olukord on tavapärasest erinev ja keeruline kõigile. Alljärgnevalt mõned tingimused ja
soovitused:
 Treener peaks:


koostama ja edastame igale lapsele jõukohase treeningkava



omama ülevaadet, kuidas planeeritud tegevuse täitmine õnnestus (rakendama treeningpäeviku täitmise nõuet või koguma infot
muul viisil)



olema õpilastele toeks, innustama neid treeningkavasid täitma, andma tagasisidet jne. Tegema maksimaalse, et noorte
treeningharjumus ei kaoks.

 Treener võiks:


kasutada kaasaegseid digilahendusi treenengtegevuse korraldamiseks (video juhendamine, treeningtarkvara kasutamine – nt
Sportlyzer)



kaasata ka lapsevanemaid ja kasutama nende tuge, et lapsed liikumas hoida



jagada oma kogemusi treeningtegevuse korraldamisel läbi sotsiaalmeedia, klubi kodulehe jne
26

Eriolukorras Tallinna spordikorraldus
 Noorte spordiklubidele ja treeneritele:
 Noortele juhiste andmisel palume jätkuvalt neile meenutada, et tegemist on tõsise olukorraga. Kõik
rakendatud meetmed on kasutusele võetud selleks, et kaitsta inimesi. Olles hoolas on võimalik nakatumist
vältida. Iga inimene vastutab lisaks iseendale, ka oma lähedaste ees. Jäädes ise haigeks on suur tõenäosus,
et ka keegi sinu lähikondlastest jääb haigeks. Seda ei soovi ju keegi.
 Viiruse leviku tõkestamiseks ja ise haigestumise vältimiseks tuleks:
 vältida rahvarohkeid kohti ja grupiviisiliselt liikumist (sh trenni tehes)

 mitte jagama kaaslasega joogipudelit
 hoida inimestega suheldes turvalist distantsi (ca 2m)
 pesta või desinfitseerida käsi päevajooksul korduvalt (sh pärast väljast tulekut)

 köhides katta suu käsivarrega, mitte peopesaga
 haigussümptomite ilmnemisel (köha, nohu, palavik jms) hoiduda teiste inimestega kontaktist ja teavitada
sellest koheselt oma vanemaid
Tallinna info seoses koroonaviirusega:
https://www.tallinn.ee/est/Koroona-tokestamine

Terviseameti info seoses koroonaviirusega:
https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
27

Tänan!
Aivo Normak
Tallinna Spordi ja Noorsooameti
juhataja
Aivo.Normak@tallinnlv.ee

www.tallinn.ee/sport
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Vastuvõtuprotsess

Ajakava
Vastuvõtuvestlused ja testid õpilaskandidaatidega on planeeritud Audenteses
21.04.2020* kell 11:00 Tallinnas Tondi 84 ja Otepääl Lipuväljak 14
Tulenevalt eriolukorrast riigis võib juhtuda, et peame selle vastuvõtupäeva
toimumise lükkama mai kuusse. Jagan operatiivselt infot kõikidele alaliitudele
kui on midagi täpsemalt selgunud
*Vastuvõtukomisjon kinnitab lepingute sõlmimisele kutsutavad õpilased
12.06.2020

Sisseastumisest
Õppursportlastele teenuste osutamise eelduseks on õppursportlase kuulumine oma
vanuseklassi rahvuskoondisesse või selle liikmekandidaadiks olemine
 Kandidaadid täidavad Audentese kliendikeskkonnas ankeedi hiljemalt 20.aprilliks 2020
 Katsed aprilli koolivaheajal, 21.04.2020* 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)

Treenerite konkurss

Ajakava
 Kandideerimise tähtaeg oli 10.jaanuar 2020
 Vestlused kandidaatidega toimusid veebruaris
 Kokkuvõtete tegemine koos alaliidu esindajatega märtsis
 Soov väljavalitud treenerid avalikustada märtsikuu lõpuks
 Vestlused töölepingu sõlmimiseks aprillikuu jooksul
 Lepingute sõlmimine maikuu alguses, tööle asumise aeg september 2020

Tänan tähelepanu eest
Priit Ilver
Audentese spordigümnaasiumi
direktor

Järgmine infotund
21. aprill

