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SISSEJUHATUS
Spordivaldkonna pikaajaline strateegiadokument „Eesti spordipoliitika põhialused aastani
2030“1 (edaspidi Sport 2030) määrab kindlaks Eesti spordipoliitika visiooni, üleriigilised
eesmärgid ja prioriteetsed arengusuunad. Sport 2030 kohaselt on sport ja liikumine kõikide
demograafiliste ja sotsiaalsete sihtgruppide tegevuse tervistava, hariva, meelelahutusliku ning
sotsiaalse toimega osa, mis mitmekesistab kultuuri ja noorsootööd ning panustab lõimumisse,
tööhõivesse ja majandustegevusse. Sport 2030 on aluseks kõikide spordivaldkonna tegevuste
kavandamisele. Vabariigi Valitsus kiitis spordivaldkonna visioonidokumendi heaks 12.
jaanuaril 2015 ja Riigikogu võttis selle vastu 18. veebruaril 2015.
Tulevikuvaates vastab eestimaalaste vaimne ja kehaline tasakaal ning heaolu aastal 2030
Põhjamaade tasemele ning meil on kasutada kehalist aktiivsust soodustav elukeskkond koos
kaasnevate teenustega, mis toetavad inimeste tervena elatud eluiga, eneseteostust ja
majanduskasvu. Üleriigilise eesmärgina on dokumendis Sport 2030 sõnastatud, et liikumisel
ja spordil on oluline ning kasvav roll eestimaalaste elujõu edendamisel, elukeskkonna rikkuse
loomisel ja Eesti riigi hea maine kujundamisel. Üldeesmärgi saavutamist kavandatakse nelja
prioriteetse arengusuuna abil:
1) valdav osa elanikest liigub ja spordib;
2) liikumine ja sport on tugeva organisatsiooniga oluline majandusharu ning
tööandja;
3) liikumine ja sport on vaimsuse, sidususe ja positiivsete väärtushinnangute kandja;
4) Eesti on rahvusvahelisel tasemel tulemuslikult ja väärikalt esindatud.
Sport 2030 punkti 9 kohaselt esitab Vabariigi Valitsus alates 2016. aastast igal aastal
Riigikogule ülevaate strateegia elluviimisest. Vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse §-le 62 on
sport Kultuuriministeeriumi valitsemisalas, seetõttu koostab ülevaate Kultuuriministeerium.
Kultuuriminister Indrek Saar esitas Riigikogule esimese ülevaate Sport 2030 elluviimisest 19.
oktoobril 2016. Käesoleval aastal on kultuuriministri spordipoliitika ettekanne planeeritud
Riigikogu 27. septembri päevakorda.
Kultuuriministeerium kui spordi eest vastutav ministeerium, aga ka teised ministeeriumid
planeerivad Sport 2030 nimetatud tegevuste elluviimist strateegiliste dokumentide ning
riigieelarve strateegia kaudu.
Aastatel 2016–2017 on riik spordipoliitika elluviimisel lähtunud dokumendis Sport 2030
kehtestatud eesmärkidest ja tegevustest. Strateegiadokumendis märgitud põhimõtted ja
tegevused on olnud aluseks Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2016–2019,
Kultuuriministeeriumi ning teiste ministeeriumide arengukavade, strateegiliste dokumentide
ja tööplaanide koostamisel. Kuna Sport 2030 on valdkondadeülene dokument, on ka käesolev
aruanne valminud koostöös paljude ministeeriumide ja spordivaldkonna organisatsioonidega.
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https://www.riigiteataja.ee/akt/320022015002
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Oluline osa dokumendis Sport 2030 kokku lepitud põhimõtetest eeldab järjepidevat ja
planeeritud tegevust ning tulemusi ei ole võimalik mõõta iga kalendriaasta kaupa. Käesolev
ülevaade toob esile eelkõige need tegevused, mida riik ja spordiorganisatsioonid viisid ellu
perioodil 01.09.2016–31.08.2017 või milles toimus võrreldes varasemaga oluline edasiminek.
Ülevaade koosneb viiest osast: esimeses osas on kirjeldatud spordivaldkonna hetkeolukord ja
olulised statistilised näitajad; teises osas tuuakse välja olulisemad muudatused aastatel 2016–
2017; kolmandas osas antakse detailne ülevaade Sport 2030 raames toimunud tegevustest;
neljandas osas tutvustatakse Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise tegevusi
spordivaldkonnas; viiendas osas keskendutakse järgmiste aastate prioriteetidele.
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1. HETKEOLUKORRA KIRJELDUS
Sport on Eestis detsentraliseeritud ja põhineb omaalgatuslike vabatahtlike spordiühenduste
tegevusel. Riigi ja kohalike omavalitsuste ülesanne on tingimuste ja eelduste loomine spordi
harrastamiseks ning spordiorganisatsioonide roll on inimeste ühendamine, treeningute,
võistluste, koolituste ja muu sisulise sporditegevusega seonduva korraldamine, lähtudes
ühishuvist ja -eesmärkidest. Spordi katusorganisatsioon on Eesti Olümpiakomitee (edaspidi
EOK), mille liikmeteks on 68 spordialaliitu, 19 piirkondlikku liitu, 17 ühendust ja 19 füüsilist
isikut. Ministeeriumide alluvusse ei kuulu otseselt ühtegi spordiorganisatsiooni ega asutust.
Kultuuriministeerium on SA Tehvandi Spordikeskus üks asutajatest ja Jõulumäe
Tervisespordikeskuse SA ainuasutaja. Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi HTM) on
Spordikoolituse ja -Teabe SA (edaspidi SKT SA) üks asutajatest. Tabelis 1 on esitatud
spordivaldkonda iseloomustavad näitajad riikliku spordiandmekogu „Eesti spordiregister“
andmete alusel.
Tabel 1. Olulised indikaatorid ja nende muutused aastatel 2012–2016
Indikaator
Harrastajate arv spordiklubides
Noorte harrastajate arv spordiklubides
Spordiklubides sporti harrastavate
noorte (0–19-aastased) osakaal kogu
vanusegrupist (%)
Spordiorganisatsioonide arv,
sh spordiklubide arv
Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi
EHIS) registreeritud spordikoolide arv
Spordiobjektide arv
Kutsetunnistusega treenerite arv

2012
130 839
76 066

2013
142 888
81 057

2014
136 830
81 575

2015
152 722
87 270

2016
145 051*
85 638

27,7

29,9

30,3

32,4

31,3

2302
2095

2360
2161

2463
2258

2555
2343

2630
2417

251

298

343

352

377

2122
3397

2484
3460

2649
3456

2869
3402

2995
3414

*Harrastajate arvu langus on tingitud Eesti spordiregistri põhimäärusesse andmete kvaliteedi tõstmiseks sisseviidud
muudatustest. Täpsemalt on kirjutatud lk 32.

1.1. Liikumisharrastust iseloomustavad näitajad
Sport 2030 üheks oluliseks eesmärgiks on regulaarselt liikumisharrastusega tegelevate
inimeste osakaalu tõstmine. Hetkeolukord on kokkuvõtvalt esitatud tabelis 2.
Tabel 2. Eestimaalaste liikumisharrastus aastatel 2009–2016
Indikaator
Liikumisharrastusega
regulaarselt (vähemalt
2 korda 30 minutit
nädalas) tegelevate
inimeste osakaal (%)

Allikas

2009

Tervise Arengu Instituudi
„Eesti täiskasvanud
rahvastiku tervisekäitumise
uuring“2
AS Emor uuring / Turuuuringute AS3
Eurobaromeeter4

32

2

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

36,2

-

35,6

-

36,7

-

42

39

42

45

54

39

https://intra.tai.ee/images/prints/documents/14274488161_T2iskasvanud_rahvastiku_tervisek2itumise_uuring_2
016.pdf
3
http://www.sportkoigile.ee/uuringud
4
Special Eurobarometer 412 (SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY)
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_412_en.pdf
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Erinevused Tervise Arengu Instituudi ja AS Emori või Turu-uuringute AS-i uuringute
tulemustes tulenevad erinevatest metoodikatest (erinev küsimustik, vastajate vanusevahemik,
vastajate arv, läbiviimise aeg).
Liikumistervise innovatsiooni klastri SportEST ja Ühenduse Sport Kõigile tellimusel viis
Turu-uuringute AS 2016. aasta septembris läbi liikumisharrastuse uuringu, küsitledes 1012
eestimaalast vanuses 15–69 kõigis maakondades üle Eesti. Uuringu tulemustest selgus, et
liikumisharrastajate osakaal Eestis on tõusnud 54 protsendile, mis tähendab eelmise aastaga
võrreldes koguni 9-protsendilist tõusu. Seega ületab nende eestimaalaste arv, kes tegelevad
liikumisharrastusega regulaarselt vähemalt kaks korda nädalas, esmakordselt nende arvu, kes
tegelevad liikumisharrastusega harvem või üldse mitte. Uuring andis kinnitust
liikumisharrastusega regulaarselt tegelevate inimeste osakaalu pidevale kasvutrendile.
Küsimuse „Kui sageli te tegelete liikumisharrastustega nagu jooks, rattasõit, võimlemine,
pallimängud, jõuharjutused või muu“ vastused on koondatud tabelisse 3.
Tabel 3. Liikumisharrastusega tegelemise sagedus 2016. aastal
Vastajaid

Sugu

Vanus

Rahvus

Mees

Naine

15–24 a

25–34 a

35–49 a

50–69 a

Eestlane

Muu

1012

494

518

147

211

291

363

684

328

Kordade arv
4 või enam korda nädalas

%

22

22

22

24

16

21

24

21

22

2–3 korda nädalas

%

32

31

32

49

35

33

21

34

27

Kord nädalas

%

13

12

13

11

15

15

10

12

13

Paar korda kuus

%

8

7

8

7

10

7

7

8

8

Harvem

%

7

8

7

4

9

8

8

7

8

Ei tegele üldse

%

19

20

18

5

15

16

30

18

22

Raske öelda

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Üks olulisi põhjuseid liikumisharrastajate arvu suurenemises on liikumispaikade rohkus.
Rahvusvaheliste uuringute kohaselt on liikumispaikade olemasolu ja ligipääsetavus primaarse
tähtsusega selleks, et inimesed korrapäraselt liikumisharrastusega tegeleksid. Teine oluline
põhjus liikumisharrastajate arvu tõusuks on olnud teadlikkuse kasv: inimesed on muutunud
üha teadlikumaks liikumise kasulikkusest. Keskmiselt kord nädalas liigub 13%
eestimaalastest ja paar korda kuus või harvem 15%. Nende inimeste hulk, kes ei tegele
liikumisharrastusega üldse, on vähenenud aastaga 33 protsendilt 19 protsendile. Kuigi langus
on suur, tähendab see siiski, et sisuliselt iga viies täisealine Eesti elanik ei liigu isegi
minimaalselt ning ligi pool elanikkonnast ei liigu piisavalt.
Ülekaalukalt levinumad põhjused, miks eestimaalased liikumisharrastusega enda sõnul
tegelevad, on liikumise kasulik tervisemõju (60%), liikumisest saadav nauding ja võimalus
stressi vähendada (51%) ning soov olla vormis ja hea välja näha (32%). Kõik teised põhjused
jäid kaugele maha. Peamise takistusena liikumisharrastusega tegelemisel nimetati ajapuudust
(44%), millele järgnesid tervisest, vanusest ja sporditeenuse kõrgest hinnast tulenevad
piirangud (25%), motivatsioonipuudus ja laiskus (22%) ning niigi väsitav töö (16%). Seega
on peamised põhjused pigem isiklikud – läheduses asuvate sportimisvõimaluste puudumist
märkis ainult 2% neist, kes liikumisharrastusega ei tegele.
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1.2. Spordi rahastamist iseloomustavad näitajad
Sporti rahastavad peamiselt kohalikud omavalitsused, riik, üksikisikud ja ettevõtted.
Tuginedes avaliku sektori asutuste eelarvetele, uuringutele ja eksperthinnangutele, toetasid
eelnimetatud osapooled sporti 2016. aastal kokku ligikaudu 153 miljoni euroga. Joonisel 1 on
esitatud spordi rahastamist iseloomustavad näitajad.

Joonis 1. Spordi rahastamist iseloomustavad näitajad
Kohaliku omavalitsuse ülesanne on spordiseaduse kohaselt toetada eelarveliste vahendite
olemasolu korral oma haldusterritooriumil asuvate spordiorganisatsioonide tööd. Kokku
eraldasid kohalikud omavalitsused spordile 2016. aastal 59,8 miljonit eurot, millest
investeeringuteks kulus 16,9 miljonit, spordiobjektide ülalpidamiskuludeks 26,1 miljonit ning
spordiorganisatsioonide tegevustoetusteks 16,7 miljonit eurot. Murettekitav on asjaolu, et
viimastel aastatel on spordiobjektide ülalpidamiskulud kasvanud ning toetused
spordiklubidele ja -koolidele selle tulemusena vähenenud. Kohalike omavalitsuste toetus
moodustab spordivaldkonna rahastamisest 39,1% ning sellega on kohalik omavalitsus kõige
suurem spordi toetaja. Joonisel 2 on esitatud kohalike omavalitsuste toetused spordile alates
2008. aastast.

Joonis 2. Kohalike omavalitsuste toetused spordile aastatel 2008–2016 (eurodes)
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Üksikisikud rahastavad peamiselt oma liikumisharrastust ja harrastusspordis osalemist,
tasuvad spordiklubide liikmemaksu ning kannavad üritustel osalemisega seotud kulud. Eesti
spordiregistri andmetel panustavad üksikisikud sporti aastas ligikaudu 37,3 miljonit eurot.
Eesti spordiregister kajastab organiseerunud spordiharrastajate ehk spordiklubides tegutsevate
üksikisikute rahalist panust.
Ettevõtted rahastavad peamiselt saavutussporti, toetades sportlasi otse või spordiklubide ja
spordialaliitude kaudu. Eksperthinnangutele tuginedes toetavad ettevõtted sporti aastas
ligikaudu 25 miljoni euroga.
Riigi toetuse rõhuasetus on liikumisharrastusel ja saavutusspordil ning riik rahastab sporti
mitme allika kaudu. 2016. aastal oli toetus 31,3 miljonit eurot ja 2017. aastal 25,8 miljonit
eurot.
Peamised toetajad 2016. ja 2017. aastal olid/on:
1) Kultuuriministeerium (21,2* ja 17,5 mln eurot);
*sh 5 mln eurot Lilleküla jalgpallistaadioni A. Le Coq Arena juurdeehituse rajamiseks (vt joonis 3)

2)
3)
4)
5)

Eesti Kultuurkapital (2,2 ja 2,3 mln eurot);
Hasartmängumaksu Nõukogu (3,3 ja 3,5 mln eurot);
Riigikogu (1,6 ja 0,3 mln eurot);
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (1,0* ja 0,2 mln eurot);
*sh 0,6 mln eurot toetust kolmele spordiorganisatsioonile Spordiürituste Korraldamise Klubile, Klubile
Tartu Maraton ja MTÜ-le Elamussport, kes korraldavad igal aastal Eestis spordi suurüritusi – SEB
Tallinna Maratoni, Klubi Tartu Maraton üritusi ja ekstreemspordiüritust Simple Session. Ühekordse
otsusega eraldati toetus kolmeaastaseks perioodiks 2017-2019.

6) Haridus- ja Teadusministeerium (1,7 ja 1,7 mln eurot);
7) Sotsiaalministeerium (0,3 ja 0,3 mln eurot).
Vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse §-le 62 on sport Kultuuriministeeriumi valitsemisalas ja
seetõttu on Kultuuriministeerium ka kõige suurem sporditegevust toetav riigiasutus. Valdav
osa Kultuuriministeeriumi toetustest on viimastel aastatel olnud tegevus- ja projektitoetused
spordiorganisatsioonidele ning investeeringuteks mõeldud summad (joonis 3).
2017. aastal on riigil võimalus panustada spordivaldkonna investeeringuteks 3,1 miljonit
eurot, mis jaguneb spordiobjektide vahel alljärgnevalt:
1) Tehvandi Spordikeskus 1 837 033 eurot;
2) Kalevi Keskstaadion 1 000 000 eurot;
3) Rakvere Spordihoone 31 956 eurot;
4) Viljandi Staadion 95 868 eurot;
5) Regionaalsed tervisespordikeskused 100 000 eurot.
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22,0
20,0
18,0
16,0
14,0

15,6

12,0
10,0

16,2
8,0

Investeeringud

8,0

15,0

6,0

7,4

7,4

8,8

9,8
9,7

11,0

4,0
2,0

5,6

5,6

2,2 toetused
2,0 spordile
1,8
1,8 aastatel 20080,9
Joonis 3. Kultuuriministeeriumi
–2017 (mln eurodes)
0,7
0,0

2008

Tegevustoetus

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0,3
2015

2016

3,1
2017

Alates 1989. aastast on Eestis juurutatud spordikorralduse euroopalikku mudelit, mille
kohaselt
sport
ja
liikumisharrastus
on
vabatahtlike
spordiühenduste
ehk
spordiorganisatsioonide tegevusvaldkonnas. Keskseks spordiorganisatsiooniks iga ala
arendamisel on spordialaliit, mis on spordiala harrastavate spordiklubide üleriigiline ühendus,
mis esindab spordiala rahvusvahelise spordialaliidu ja rahvusliku olümpiakomitee liikmena
ning millel on ainuõigus korraldada üleriigilisi meistrivõistlusi ja anda vastavaid tiitleid.
Avaliku sektori toetus spordialaliitudele on järjekindlalt kasvanud. Tagasilöök oli 2009. aastal
majandusraskuste mõjul, viimastel aastatel on toetused stabiliseerunud (joonis 4).

Joonis 4. Riigi toetused spordialaliitudele aastatel 2008–2016 (mln eurodes)
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1.3. Saavutussporti iseloomustavad näitajad
Eesti sportlased on võitnud viimastel aastatel rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt keskmiselt üle
125 medali (arvesse ei ole võetud seeniorsporti) aastas, millest umbes 10% on võidetud
olümpiadistsipliinidel. Ülevaate eestlaste medalivõitudest annab joonis 5, kus on eraldi välja
toodud medalite arv, mille on võitnud noored (roheline), juuniorid (kollane) ja täiskasvanud
(punane).

* Medalid 2017. aasta kohta on esitatud 31.08 seisuga.

Joonis 5. Tiitlivõistlustelt võidetud medalid aastatel 2000–2017
2016. aasta oli Rio de Janeiro suveolümpiamängude aasta. Eesti olümpiakoondisesse kuulus
47 sportlast 13 spordialal. Edukaim ala oli sõudmine, kus paarisaerulise neljapaadi meeskond
võitis pronksmedali. 10 sportlast saavutas koha esikümnes, mis tõestab Eesti sportlaste
kuulumist maailma paremikku. 2016. aasta detsembris hindas EOK esindajate kogu
olümpiakoondise osalemise Rio de Janeiro suvemängudel heaks. 2017. aastal on seni Eesti
tippsportlaste silmapaistvaim saavutus olnud meie vehklejate suurepärane esinemine
maailmameistrivõistlustel, kus võideti kokku kolm medalit: Julia Beljajeva võitis
pronksmedali, Nikolai Novosjolov hõbemedali ja naiskond võitis esmakordselt
maailmameistrivõistluste kuldmedali. Vehklejad olid edukad ka käesoleva aasta Euroopa
meistrivõistlustel, kus Julia Beljajeva ja Nikolai Novosjolov võitsid mõlemad pronksmedalid.
Seisuga 31.08.2017on Eesti sportlased võitnud tiitlivõistlustelt kokku 115 medalit.
Eesti edukaim võistkondliku pallimängu esindus – meeste võrkpallikoondis – võitis
Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi, võistles pääsu eest maailmameistrivõistluste
finaalturniirile ja võistles alates 2009. aastast juba neljandat korda Euroopa meistrivõistluste
finaalturniiril. 2018. aasta alguses ootavad ees taliolümpiamängud Pyeongchangis.
Eesti on viimastel aastatel olnud edukas rahvusvaheliste suurvõistluste ja tiitlivõistluste
korraldaja. Eestis toimuvad regulaarselt paljud rahvusvahelised spordiüritused, mis toovad
siia märkimisväärse arvu väliskülalisi ning aitavad kaasa turismimajandusele, sealhulgas Eesti
tutvustamisele Euroopas ja maailmas. Sellisteks Eesti jaoks olulisteks võistlusteks on näiteks
Tallinn International Horse Show, Tallinna Maraton, Tartu Maraton, Simple Session ja
10

Tallinna Mõõk. Lisaks on viimastel aastatel toimunud Eestis järgmised rahvusvahelised
tiitlivõistlused:
 2017. aastal
21.–22. jaanuaril – kahevõistluse kontinentaalkarikasarja etapp Otepääl;
6.–12. veebruaril – rühmvõimlemise maailma karikavõistluste etapp Tartus;
18.–19. veebruaril – murdmaasuusatamise FIS Otepää maailmakarika etapp Otepääl;
8.–12. märtsil – laskesuusatamise IBU karikavõistlused Otepääl;
23.–28. mail – meeste saalivõrkpalli 2018. aasta maailmameistrivõistluste valikturniir
Tallinnas;
10.–13. juunil – meeste saalivõrkpalli Maailmaliiga turniir Tallinnas;
30. juunil kuni 7. juulil – orienteerumise maailmameistrivõistlused Tartus, Viljandis,
Rõuges ja Elva-Vitipalus;
1.–2. juulil – kergejõustiku Euroopa võistkondlikud mitmevõistluse meistrivõistlused
Tallinnas;
26. juulil kuni 6. augustil – korvpalli U-18 noormeeste Euroopa meistrivõistluste Bdivisjoni turniir Tallinnas;
28. juulil kuni 2. augustil – motokrossi juunioride maailmameistrivõistlused Tartus;
1.–7. oktoobril – jalgpalli U-17 neidude Euroopa meistrivõistluste valikturniir
Tallinnas;
1.–17. oktoobril – rahvusvahelise kabe maailmameistrivõistlused Tallinnas;
 2016. aastal laskmise juunioride EM, Zoom8 klassi purjetamise MM, kiir- ja välkmale
EM, rühmvõimlemise EM, üliõpilaste rannavõrkpalli MM, koolinoorte 3 x 3 korvpalli
MM.
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2. OLULISED MUUDATUSED SPORDIS
Viimasel aastal (periood 01.09.2016–31.08.2017) on spordivaldkonnas ellu viidud spordielu
sõlmprobleemide lahendamise eesmärgil järgmised olulised muudatused.
1. Noorte huvitegevuse toetussüsteemi rakendamine.
01.09.2017 – rakendub noorte huvihariduse ja huvitegevuse riigipoolne täiendav
toetussüsteem, mille eesmärk on suurendada 7–19-aastaste noorte võimalusi osaleda
kvaliteetses, süsteemses ja juhendatud huvihariduses ja huvitegevuses. Toetussüsteemi
rakendajaks on HTM ja käesoleval aastal ehk esimesel rakendusaastal on Vabariigi Valitsus
selleks planeerinud 6 miljonit eurot, järgnevatel aastatel 15 mln igal aastas. Täiendava toetuse
eesmärk on parandada eelkõige huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust ja mitmekesisust
ning suurendada noorte võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal.
Omavalitsused peavad huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse tagama vähemalt
järgmistes valdkondades: kultuur, sport ning loodus- ja täppisteadused ning tehnoloogia.
2. Töötajate sportimiskulude hüvitamise soodustamine.
01.01.2018 – rakendub tööandjatele soodustus – töötajate sportimiskulude hüvitamist ei
käsitleta enam erisoodustusena kuni 400 euro ulatuses töötaja kohta aastas.
Rahandusministeerium on ette valmistanud vastavad tulumaksuseaduse muudatused.
Tulumaksuseaduse § 10 lõikes 55 on kehtima hakkavad muudatused sõnastatud alljärgnevalt.
Erisoodustusena ei maksustata järgmisi töötaja tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100
euro ulatuses töötaja kohta kvartalis, kui tööandja on neid võimaldanud kõikidele töötajatele:
1) avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu;
2) sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutusi;
3) tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavaid kulutusi;
4) kulutusi tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust
omava taastusraviarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise
psühholoogi teenustele;
5) ravikindlustuslepingu kindlustusmakset.
3. Laste ujumise algõpetuse uue programmi ellurakendamine ujumisoskuse taseme
tõstmiseks.
Valitsusliit seadis üheks prioriteediks ujumise
koolides, mis kinnitati Vabariigi Valitsuse 100
algõpetus kajastatud valdkondlikes strateegiates
2030“, „Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“
2020“.

algõppe taseme tõstmise vajaduse Eesti
päeva plaanis5. Samuti on laste ujumise
„Eesti spordipoliitika põhialused aastani
ja „Rahvastiku tervise arengukava 2009–

Eestis läbiviidud uuringud6 ja analüüsid näitavad, et laste ujumisoskus ei ole vajalikul
tasemel. Põhikooli riiklikus õppekavas kirjeldatud ujumise algõpetuse taotletavad tulemused
ei ole piisavad laste ujuma õpetamiseks, algõpetuse kättesaadavus on riigis ebaühtlane ja
5
6

https://www.valitsus.ee/et/100paeva Üldeesmärk: Eesti rahvaarvu tõstmine.
http://www.spordiinfo.ee/est/g22s454 Ettepanekud ja olukorra analüüs. Kultuuriministeerium 2014.
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puudub ühtne metoodika. Eesti Ujumisliidu, Päästeameti ja Seltsi Eesti Vetelpääste koostöö
teemasse puutuvate riigiasutustega viis selleni, et 13.09.2016 arutati valitsuskabineti
nõupidamisel laste ujumise algõpetuse kursuse ümberkujundamist ja selle rahastamist
riigieelarvest. Valitsuskabinet käsitles teemat uuesti riigi eelarvestrateegia 2018–2021
koostamise käigus. Valitsuskabineti 16.02.2017 nõupidamisel otsustati, et alates 2018. aastast
panustab riik igal aastal esimese kooliastme ujumise algõpetuse kursuse läbiviimisel
1 230 082 eurot, mille abil kaetakse ujulate kasutamise, õpilaste transpordi ja juhendajate
tasustamise kulud. Alates 2005. aastast kuni nimetatud otsuse langetamiseni oli
riigieelarveline toetus ujumise algõpetuse läbiviimiseks vaid 230 082 eurot.
Koostatud on ujumise algõpetuse õppeprotsessi kirjeldus7 ja õpiväljundite kirjeldus. Uue
ujumise algõpetuse programmi kohaselt tõstetakse ujumistundide mahtu seniselt 24 tunnilt 40
tunnile. Ujumisoskuse all mõistetakse oskust läbida harjutuste kompleks järgmises järjestuses:
hüpe üle pea sügavasse vette, ujumine 100 m rinnuli asendis, sukeldumine ja käega põhjast
eseme toomine, puhkamine vee pinnal paigal asendeid vahetades 3 minutit, ujumine 100 m
selili asendis ja väljumine veest.
Vabariigi Valitsus kinnitas 20.07.2017 põhikooli riikliku õppekava muudatuse8 kehalise
kasvatuse ainekava ujumise algõpetuse osas, mille eesmärk on tagada lastele ujumisoskus,
õpetada adekvaatselt hindama oma võimeid vees ja rakendama eakohaseid veeohutusalaseid
oskusi. Muudatus rakendub 2018. aastast, kuid koolidel on võimalik alustada juba uuest
õppeaastast (2017/2018) ujumisõpetuse läbiviimist uue programmi kohaselt.
Rahandusministeerium on välja töötanud ujumise algõpetuse riigieelarvelise täiendava toetuse
eraldamise põhimõtted ja toetussumma eraldatakse kohalikele omavalitsustele alates
01.01.2018.
Eesti Ujumisliit on ujumise kompetentsikeskuseks Eestis ning ujumise algõpetuse programmi
läbiviimise sisuliseks ja metoodiliseks juhendajaks. Liidu ülesanne on koolitada
ujumistreenereid, juhendajaid ja õpetajaid ujumise algõpetuse uue programmi metoodika
alusel. Tänaseks on koolitatud 658 inimest. Eesti Ujumisliit jälgib ujumise algõpetuse
elluviimist üleriigiliselt ja tulemuseesmärkide saavutamist.
4. Laste liikumisprogrammi väljatöötamine.
Liikumine ehk kehaline aktiivsus peaks kuuluma kõigi laste ja noorte igapäevaellu ning
vastavalt liikumissoovitustele peaks iga laps ja noor harrastama aktiivset (keskmise kuni
kõrge intensiivsusega) liikumist iga päev vähemalt 60 minutit. Teadusuuringud näitavad, et
Eesti lastel ja noortel on tervise ja normaalse arengu seisukohalt suureks probleemiks
ebapiisav kehaline aktiivsus: vähem kui veerand Eesti lastest ja noortest liigub tervise
seisukohalt piisavalt. Haridus- ja Teadusministeerium koos Sotsiaalministeeriumi ja Tartu
Ülikooli liikumislaboriga on algatanud laste liikumisprogrammi väljatöötamise, mille eesmärk
on laste kehalise aktiivsuse suurendamine ning seeläbi nende vaimse ja füüsilise tervise ning
sotsiaalse ja akadeemilise toimetuleku ja edu suurendamine.
Liikumisprogrammi tegevused on suunatud:
7

https://dhs.riigikantselei.ee/avalikteave.nsf/documents/NT00302D7A/%24file/Lisa%201_Ujumise%20alg%C3%B5petuse%
20%C3%B5ppeprotsessi%20kirjeldus.pdf
8
https://www.riigiteataja.ee/akt/122072017001
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koolipersonali kaasamisele õpilaste liikumise toetamisel;
liikumistegevuste võimaldamisele vahetundides;
istumisaja vähendamisele ainetundides;
kooli ruumikeskkonna kujundamisele liikumist toetavaks.

Liikumist toetava kooli mudeli arendamine ja rakendamine koolides
Projekti esimese tegevusaasta jooksul on loodud kümnest koolist (Tallinna Kuristiku
Gümnaasium, A. Haava nimeline Pala Põhikool, Rõuge Põhikool, Antsla Põhikool, Võru
Kreutzwaldi Kool, Nõo Põhikool, Tartu Descartes’i Kool, Tartu M. Reiniku Kool, Tartu
Erakool ja Tartu Tamme Kool) koosnev üle-eestiline pilootvõrgustik. Igal pilootkoolil on oma
tegevuskava õpilaste liikumise toetamiseks koolipäeva jooksul. Katsetatud on erinevaid
tegevusi, leidmaks jätkusuutlikke lahendusi. Tartu Ülikooli liikumislabor toetab koole uute
kogemuste ja oskuste omandamisel.
Esimese tegevusaasta kokkuvõte näitas, et 90% projektis osalenud õpetajate hinnangul on
nende koolis õpilaste liikumisvõimalused paranenud. Raskusena on esile kerkinud
õuevahetundide võimaldamine koolides – selles osas vajavad koolid nii omavalitsuste kui ka
lastevanemate tuge.
Kehalise kasvatuse ümberkujundamine nüüdisaegseks liikumisõpetuseks
Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tartu Ülikooli liikumislabori ja erialaspetsialistide koostöös
on valminud liikumisõpetuse kontseptsioon. Kehalise kasvatuse ümberkujundamine
liikumisõpetuseks toetub dokumendile „Liikumisõpetuse kontseptsioon. Kehalise kasvatuse
ümberkujundamine liikumisõpetuseks“, milles on esitatud ümberkujundamise põhjendused,
eesmärgid ja tegevuskava. Kehalise kasvatuse ümberkujundamine liikumisõpetuseks hõlmab:
1) liikumisõpetuse ainekavade väljatöötamist põhikoolile ja gümnaasiumile 2017. aasta
novembriks;
2) liikumisõpetuse ainekava rakendamist toetava õppemetoodilise materjali loomist ja
arendamist – 2018;
3) õpilaste kehaliste võimete regulaarse monitoorimissüsteemi väljaarendamist ja selle
seostamist tervisega – 2018–2019;
4) õpetajakoolituse õppekavade muutmist vastavalt uutele ainekavadele – 2017–2018;
5) õpetajate täienduskoolitust uuenenud ainekavade rakendamiseks – 2018–2019.
Liikumisõpetuse ainekava eesmärk on kirjeldada meetodeid ja viise, mille kaudu toetada
ennastjuhtiva õppija kujunemist viies valdkonnas ja mis kujundavad välja inimese
valmisoleku iseseisvaks liikumisharrastuseks.
LIIKUMISOSKUSED. Õpilane omandab liikumistegevusteks vajalikud oskused, sealhulgas
ujumisoskuse esimeses kooliastmes, ja saab mitmekülgsed liikumiskogemused.
KEHALISED VÕIMED JA VORMISOLEK. Õpilane teadlikult läbi kooliaja arendab, jälgib
ja analüüsib oma kehalisi võimeid ja nende arengut. Kehaliste võimete mõõtmise tulemused
on aluseks individuaalsete eesmärkide seadmiseks ja tagasisideks kehaliste võimete ja nende
arengu kohta. Seda valdkonda toetab digitaalne kehaliste võimete arengukaart, mis on
õpilasele nähtav kogu kooliaja, ja regulaarne tervise seisukohalt oluliste kehaliste võimete
monitoorimine.
KEHALINE AKTIIVSUS. Õpilane on kehaliselt aktiivne nii koolis kui ka vabal ajal. Õpilane
teab kehalise aktiivsuse põhimõtteid ja oskab jälgida oma koormust. Õppeprotsessi jooksul
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kasutab õpilane erinevaid kehalist aktiivsust hindavaid objektiivseid mõõtmisvahendeid.
LIIKUMINE JA KULTUUR. Läbivad eesmärgid on loodusliikumine, osalemine väljaspool
kooli toimuvatel liikumis- ja spordiüritustel osalejana või vabatahtlikuna, liikumise ja spordi
seostamine kultuuri ja traditsioonidega, aus mäng.
VAIMNE JA KEHALINE TASAKAAL. Valdkonna eesmärk on tuua fookusesse tegevused
(nt hingamis- ja keskendumisharjutused), mis aitavad ennetada stressi ja pinget.
Hindamine on õppeprotsessi oluline osa. Üheks osaks ainekava arenduses on informatiivse
tagasi- ja edasiside süsteemi arendamine. Õppeperioodi alguses on nähtavad eesmärgid, mille
nimel töö käib. Õpilane saab tagasisidet õpetajalt, aga ka digivahendite ning enese ja kaaslase
hindamise kaudu. Tagasiside on kirjeldav, keskendub õppija arengule ja annab konkreetseid
soovitusi edasiseks. Hindamise ja tagasisidestamise aluseks on õpieesmärgid ja -ülesanded
ning hindamiskriteeriumid. Läbivalt on ainekavas õpilase eneseanalüüs, sealhulgas tegevuste
eesmärgistamine, planeerimine ja pingutamine eesmärgi saavutamiseks. Üheks osaks
õppeainest on oma kehaliste võimete ja vormisoleku monitooring liikumispäeviku abil.
Liikumist toetava kogukonna arendamine, sealhulgas omavalitsuste ja spordiklubide koostöö
soodustamine
Jätkub liikumist toetava kogukonna arendamine, sealhulgas omavalitsuste ja spordiklubide
koostöö soodustamine ning koostöö eri valdkondade esindajate, näiteks Arhitektide Liiduga,
kujundamaks ka kooliruume enam liikumist toetavaks.
Liikumist toetavate sotsiaalsete normide kujundamine
Jätkub liikumist toetavate sotsiaalsete normide kujundamine arvamusartiklite, avalike
esinemiste ja sotsiaalmeedia vahendusel.
5. Spordi riikliku rahastamise süsteemi aluspõhimõtete täiendamine ehk spordi
rahastamise reformi läbiviimine
Spordi riikliku rahastamise süsteemi muutmise peamine eesmärk on luua kindel ja motiveeriv
rahastamine spordiorganisatsioonide tegutsemiseks; luua selged ja arusaadavad kriteeriumid,
muuta
rahastamine
läbipaistvaks
ning
vähendada
oluliselt
bürokraatiat
spordiorganisatsioonide
ja
avaliku
sektori
toetajate
(Kultuuriministeerium,
Hasartmängumaksu Nõukogu ja Eesti Kultuurkapital) vahel. Selgete, motiveerivate ja
arusaadavate kriteeriumide loomine tagab turvatunde nii spordiorganisatsioonidele ja
treeneritele kui ka spordiga tegelevatele inimestele. Spordi rahastamise süsteemi muutmisse
on kaasatud Rahandusministeerium, EOK ja teised spordivaldkonna esindajad.
Kultuuriministri 29.03.2016 Vabariigi Valitsusele esitatud muudatusettepanekutest on
tänaseks rakendatud järgmised muudatused.
1) Riigikogu iga-aastane täiendav toetus spordialaliitudele ja EOK-le summas 1,5
miljonit eurot otsustati riigi eelarvestrateegia 2017–2020 menetlusprotsessis edaspidi
suunata otse Kultuuriministeeriumi spordivaldkonna eelarvesse. Seega suurenes juba
2017. aastal Kultuuriministeeriumi spordivaldkonna eelarves spordialaliitudele ja
EOK-le planeeritud toetuse summa vastavalt 1,0 miljoni euro ja 0,5 miljoni euro võrra.
Kultuuriministeeriumis on spordivaldkonna riigieelarvelise toetuse edasijaotamise
aluseks
kultuuriministri
21.12.2012
määrus
nr
12
„Riigieelarvest
Kultuuriministeeriumile spordi toetuseks eraldatud vahendite jaotamise kord“, milles
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on kehtestatud
rahastamiseks.

kindlad

kriteeriumid

spordi

üleriigiliste

organisatsioonide

2) Riigikogu võttis vastu 14.06.2017 ja 10.07.2017 jõustunud spordiseaduse9
muudatused, mis loovad aluse, et riigieelarvest spordialaliitude toetamiseks ette
nähtud toetuste jaotamise võib kultuuriminister volitada halduslepinguga
otsustamiseks
rahvuslikule
olümpiakomiteele.
Spordialaliitude
taotlused
riigieelarvest toetuse saamiseks moodustavad ligikaudu poole Kultuuriministeeriumi
kogu sporditoetuste taotluste mahust. Võimalusega anda spordialaliitude toetamise
otsuste tegemine üle edaspidi EOK-le saab muuta süsteemi spordialaliitude jaoks
lihtsamaks, kuna nad on juba EOK-ga tihedalt seotud. Samuti võimaldab see
kaasata otsuste tegemisse rohkem spordialast asjatundlikkust, kuna EOK on kõige
enam kursis spordialaliitude igapäevase tegevusega. Juba praegu on EOK kaasatud
spordi riiklikku rahastamisse. EOK kaudu eraldatakse spordialaliitudele
hasartmängumaksu
seadusega
ette
nähtud
mahus
vahendeid
10
olümpiaettevalmistustoetuseks
ning alates 2014. aastast premeerib EOK
tiitlivõistlustel Eestit edukalt esindanud sportlasi ja nende treenereid. EOK on
sellega tõestanud ennast riigile usaldusväärse partnerina. Muudatus võimaldab
Kultuuriministeeriumil keskenduda enam spordipoliitika kujundamisele, sest
väheneb töökoormus üksikotsuste tegemisel. Spordialaliitudele eraldatavat
tegevustoetust ja noortespordi toetust saab olenevalt aastast 43–47 spordialaliitu.
Käesoleval aastal on Kultuuriministeeriumi eelarves selleks ette nähtud ligi 3,9
miljonit eurot.
3) Spordikohtunike töö tasustamise korrastamiseks leppis valitsusliit 2016. aasta sügisel
koalitsiooni läbirääkimistel kokku, et alates 2018. aastast nähakse
Kultuuriministeeriumi spordivaldkonna eelarves täiendavalt ette 0,5 miljonit eurot,
mille abil on spordiorganisatsioonidel võimalik spordikohtunike töö tasustamisel üle
minna tulumaksuvabadelt stipendiumidelt töötasude maksmisele. 2017. aasta alguses
Kultuuriministeeriumi läbiviidud uuringust selgus, et 2016. aastal maksid spordi
katusorganisatsioonid (spordialaliidud, maakonna spordiliidud ja spordiühendused)
spordikohtunikele kokku netosummana 1 345 482 eurot, millest:
1 012 674 eurot ehk 75,3% moodustasid Eesti-sisesed saavutusspordiga seotud
võistlused (täiskasvanute ja noorte Eesti meistrivõistlused ja karikavõistlused,
täiskasvanute ja noorte maakonna meistrivõistlused ja karikavõistlused ning
spordiühenduste (näiteks koolisport) meistrivõistlused ja karikavõistlused);
332 808 eurot ehk 24,7% muud katusorganisatsiooni korraldatavad võistlused
(harrastussport, liikumisharrastus, rahvusvahelised võistlused).
Nimetatud summad ei sisalda spordiklubide ega spordikoolide korraldatavate erinevate
võistluste läbiviimisega seotud vabatahtlikele spordikohtunikele hüvitatud kulusid, mis
on spordivaldkonna ekspertide hinnangul oma mahult vähemalt sama suured kui
uuringu tulemusena selgunud summa. Seega moodustavad spordikohtunike tasud ja

9

https://www.riigiteataja.ee/akt/130062017003 [RT I, 30.06.2017, 3 – jõust. 10.07.2017]

10

Hasartmängumaksu seaduse kohaselt eraldatakse Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest 22%
olümpiaettevalmistusprojektide toetamiseks. Toetus eraldatakse EOK-le, kes on koostöös spordialaliitudega
kokku leppinud kriteeriumid, kuidas toetus spordialaliitude vahel jaotatakse. 2016. aastal eraldati
olümpiaettevalmistusprojektide elluviimiseks EOK-le 2,1 mln eurot.
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vabatahtlikkuse alusel tegutsevate kohtunike hüvitised kokku vähemalt 2,5 miljonit
eurot aastas.
Arvestades läbiviidud uuringu tulemusi, ei ole võimalik koalitsiooni läbirääkimistel
kokkulepitud täiendava 0,5 miljoni euroga toetada kõiki Eestis tegutsevaid
spordiorganisatsioone spordikohtunike netosummadele lisanduvate maksude mahus.
Kultuuriministeeriumi ettepanek on täiendav toetus suunata üksnes Eesti-siseste
saavutusspordi võistluste läbiviimisele ja eraldada toetus spordialaliitudele ning
spordiühendustele (Eesti Koolispordi Liit ja Eestimaa Spordiliit Jõud). Need
organisatsioonid vastutavad täiskasvanute ja noorte Eesti meistrivõistluste, piirkonna
meistrivõistluste ja valdkonna meistrivõistluste läbiviimise eest Eestis. Tegemist on
oluliste, laiaulatuslike, hästi organiseeritud ja regulaarselt toimuvate võistlustega, mis
aitavad kaasa, jõudmaks kõrgetele kohtadele rahvusvahelistel võistlustel.
Täiendavalt eraldatud 0,5 miljonit eurot lisatakse spordiorganisatsioonidele
eraldatavale iga-aastasele tegevustoetusele, mida jaotatakse kultuuriministri
21.12.2012 määrusega nr 12 sätestatud korras. Seejuures täpsustatakse eespool
nimetatud määrust ning täiendatakse toetuse jaotamise tingimusi ning eesmärke, et
täiendavad vahendid aitaksid kaasa kohtunike tasustamise korrastamisele. Toetuse
summa järgmistel aastatel ei muutu ja seega peavad spordiorganisatsioonid lisanduvate
võistluste, kohtunike ja kohtunike tasude tõusu katma tulevikus omavahenditest.
Hea spordikorralduse huvides vajab spordikohtunike tasude ja töö hüvitamise
probleem terviklikku lahendust. Seepärast on Kultuuriministeerium alustanud
koostöös Rahandusministeeriumi, Maksu- ja Tolliameti ning EOK-ga erinevate
võimaluste kaalumist, et leida olukorrale lahendus. Teemat käsitletakse täiendavalt
selle aruande tulevikuvaates.
6. Kalevi Keskstaadioni rekonstrueerimine.
Olemasolev Kalevi Keskstaadion on amortiseerunud. Spordi- ja üldrahvalike liikumisürituste,
sh Tantsupidude läbiviimine ei vasta tänapäeva standarditele. Amortiseerunud on nii väljak,
tribüünid, tehnovõrkudega varustatus kui ka kõik staadioni abiruumid. Tantsupidude
läbiviimiseks on vajalik lahendada eritasanditel (maa-alune ja maapealne) logistika
pealtvaatajate ja esinejate tarbeks. Tribüünidele paigutatakse igale vaatajale oma iste ja
peatribüünile rajatakse varjualused. Staadioni väljak rekonstrueeritakse täielikult (drenaaž,
aluspinnase vahetus ja kõik uued katted, samuti valgustus, helindus ja tablood). Kalevi
staadioni rekonstrueerimise eesmärk on staadion kujundada nüüdisaegseks spordiobjektiks ja
tantsupidude koduks.
Valitsus on riigieelarvestrateegia 2017–2020 koostamise raames otsustanud Kalevi staadioni
rekonstrueerimiseks eraldada 7,038 miljonit eurot. Samaväärse summa on projekti
toetamiseks otsustanud eraldada ka Tallinna linn. Staadioni rekonstrueerimistöödega alustati
vahetult pärast XII noorte laulu- ja tantsupeo „Mina jään“ lõppu ja tööd on planeeritud läbi
viia aastatel 2017–2019. Ajakava kohaselt on planeeritud suurem osa rekonstrueerimistöödest
(maa-alune hoonestus, I tasandi tribüünid ja peaväljak) ära teha 2019. aasta suveks, et samal
aastal toimuv XX tantsupidu leiaks aset kaunil nüüdisaegsel staadionil.
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7. Hea juhtimistava spordiorganisatsioonides.
Eesti
Olümpiakomitee
initsiatiivil
on
koostatud
hea
juhtimise
tava
11
spordiorganisatsioonidele , mis on kinnitatud EOK täiskogu koosolekul 17. mail 2017. Kõik
Eesti spordiorganisatsioonid on kutsutud seda kokkulepet heaks kiitma ja järgima. Hea
juhtimise tavaga liitunud spordiorganisatsioonid tähistatakse Eesti spordiregistris vastava
tunnustusmärkega.
Tänapäevasele spordikorraldusele Eestis pandi alus oluliste muudatustega 1980-ndate lõpus ja
1990-ndate alguses. Spordikorraldus Eestis on rajatud riigi keskvõimu ja kohalike
omavalitsuste ning spordiorganisatsioonide ühistele eesmärkidele, koostööle ja tegevusrollide
jaotusele. Kolme aastakümne jooksul on spordi ja spordiorganisatsioonide roll ühiskonnas
oluliselt laienenud. Üha tähtsamaks on kujunenud spordiorganisatsioonide usaldusväärsus,
seda nii liikmete ja harrastajate, koostööpartnerite ja avaliku sektori kui ka ühiskondliku
arvamuse ja seda kujundava meedia poolt. Seetõttu oli spordiliikumise jätkuva
tegevussuutlikkuse kasvuks ning valdkonnale suunatud ootuste täitmiseks oluline luua ja
rakendada spordiorganisatsioonide kokkuleppeline käitumisraamistik – hea juhtimise tava
põhimõtete kogum. Hea juhtimise tava rakendamine ei ole eesmärk omaette, vaid abinõu
protsessis, mille sihiks on tugevate, oma tegevuses läbipaistvate, demokraatlikult juhitud ja
ootuspärast teenust pakkuvate spordiorganisatsioonide võrgustik. Spordiorganisatsioonide
tegevuse põhiprintsiibid on ausus, avatus, õiglus ja usaldusväärsus.
Hea juhtimise tava kujundamine ja rakendamine on viimasel aastakümnel olnud
Rahvusvahelise Olümpiakomitee, rahvusvaheliste spordiliitude ja Euroopa Liidu Nõukogu
ning Euroopa Komisjoni prioriteediks avatud, usaldusväärse ja jätkusuutliku
spordiorganisatsiooni arendamisel ning partnerlussuhete tugevdamisel riigivõimu
institutsioonidega. Hea juhtimistava põhimõtetega on tänaseks liitunud 101
spordiorganisatsiooni. Spordiorganisatsioonidel on olnud võimalus hea juhtimistavaga liituda
vaid kolm kuud ja kuna liitumiseks on vajalik üldkoosoleku otsus, siis paljud
spordiorganisatsioonid ei ole jõudnud veel oma tahet väljendada. Eeldame, et vähemalt
pooled spordiorganisatsioonidest liituvad hea juhtimistava põhimõtetega.
8. Treenerite tööjõukulude toetus.
Alates 2015. aastast on riigieelarvest eraldatud toetust lapsi ja noori treenivate 5. ja kõrgema
kutsetasemega treenerite tööjõukulude toetust kuni 50% ulatuses. Toetuse eesmärk on
parandada laste ja noorte sportimisvõimalusi kõikjal üle Eesti ning väärtustada treeneri ametit.
Toetus aitab tagada treeneritele sotsiaalsed garantiid ning kindlustada kõrgema
kvalifikatsiooniga treenerite järelkasvu tulevikus. Spordiklubid, spordikoolid ja
spordialaliidud saavad toetust taotleda kultuuriministri 26.11.2014 määrusega nr 9
kindlaksmääratud reeglite kohaselt. Riigi eraldatud treenerite osaline tööjõukulude toetus on
aastatega kasvanud, kuid kehtiva treeneri tööjõukulu toetuse süsteemi nõrkuseks on asjaolu, et
treenerite arvu kasv ja treenerite antavate treeningtundide kogumaht on ajas muutuv
(lähiaastate prognoos on kasvav). Samas tegutsevad paljud organisatsioonid ju selle nimel, et
11
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tegevust laiendada, kaasata rohkem noori sportijaid ja rakendada enam kvalifitseeritud
treenereid.
Treenerite tööjõukulude 50%-sel riigieelarvelisel toetusel on olnud väga suur korrastav mõju
spordiorganisatsioonide tegevusele treenerite rakendamisel. Kahe aasta kogemuse põhjal võib
tõdeda, et on toimunud oluline korrastamine treenerite töölepingute ning palkade ja maksude
tasumise osas. Maksu- ja Tolliameti analüüsi põhjal on spordiorganisatsioonidele
sihtotstarbelise toetusena keskselt suunatud raha kasutamine olnud 99,86% juhtudel
eesmärgipärane ning maksulaekumine treenerite tööjõukuludelt sisuliselt veatu.
Tulenevalt treeneri toetuse määruse rakendamise kogemustest ja vajadusest on määrusesse
sisse viidud mõningad muudatused, mis on jõustunud 2017. aastal või kavandatud jõustuma
alates 2018. aastast:
1) kuni 0,5% treenerite tööjõukulude toetuse summast võib kasutada paikvaatluste
läbiviimiseks, mis on väga oluline töölõik kogu treenerite tööjõukulude toetuse
menetlemise protsessis;
2) riigieelarvest toetatakse ühe treeneri tööjõukulusid kuni 24-treeningtunnise
nädalakoormuse ulatuses, olenemata sellest, mitmes spordiklubis või -koolis treener
töötab;
3) kavas on ümber korraldada laste ja noortega tegelevate 5. või kõrgema kutsetasemega
treenerite tööjõukulu katmise kord ning sätestada alates 2018. aastast treeningtundide
summaarne piirmäär aastas, mille läbiviimist riik toetab.
Toetuse eraldamist iseloomustavad näitajad kolmel rakendusaastal on esitatud tabelis 4.
Tabel 4. Treenerite tööjõukulude toetuse eraldamist iseloomustavad näitajad
Näitaja
Toetussumma (eurodes)
Toetatud ja tasustatud treeningtunde (arv)
Toetatud organisatsioone (arv)
Toetatud treenereid (arv)
Spordialasid kokku (arv)
Toetuse määr kuus 24-treeningtunnise nädalakoormuse ehk
täiskoormuse korral (eurodes)
Treeneri brutotöötasu täiskoormuse korral (eurodes)
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2015
3 510 645
901 998
322
1032
47
389,37

2016
3 967 029
1 072 533
367
1177
52
390,00

2017
4 448 600
1 085 025
378
1229
55
426,00

582,02

582,96

636,77

3. ÜLEVAADE SPORT 2030 ELLUVIIMISEST
3.1. Valdav osa elanikest liigub ja spordib
Sport 2030 punkt 5.1. Eestimaalastest liigub praegu iga kolmas inimene, eesmärk on
jõuda liikumisaktiivsuses ja osalejate arvus Põhjamaade tasemele, mis tähendab
vähemalt kahe kolmandiku elanikkonna hõivamist liikumise ja spordiga. Selleks tuleb
kujundada eri vanuserühmade vajadustele sobivad tingimused.
Eesmärgi saavutamiseks on ellu viidud järgmised tegevused.
1. Valitsuskabinet otsustas riigieelarvestrateegia 2017–2020 arutelude tulemusena
vabastada tööandjate poolt töötajate heaks tehtavad tervise- ja spordikulutused
erisoodustusmaksust kuni 400 euro ulatuses töötaja kohta aastas. Otsus jõustub
01.01.2018.
2. Kultuuriministeeriumi üheks oluliseks partneriks spordi ja liikumisharrastuse
edendamisel maakondades on maakondlikud spordiliidud. Alates 2011. aastast on
Kultuuriministeerium toetanud nende tegevust 576 000 euroga aastas, sama summa
eraldati ka 2017. aastal regionaalse sporditegevuse toetamiseks. Summa jaotatakse 15
maakonna vahel vastavalt kehtestatud kriteeriumidele. Maakonna spordiliidu toetus on
ette nähtud kohalike spordiorganisatsioonide tegevuse toetamiseks, maakonna
meistrivõistluste ning teiste spordiürituste ja -võistluste korraldamiseks,
sportimispaikade heakorrastamiseks ja spordiinventari soetamiseks, sporditegevuse
korraldamisega seotud isikute koolitamiseks, spordialase teavitustegevuse toetamiseks
ja tunnustusürituste korraldamiseks ning maakonna spordiliidu organisatsiooniliseks
tegevuseks.
3. 2013. aastal algatas Kultuuriministeerium spordiorganisatsioonidele taotlusvooru,
mille eesmärk oli aidata kaasa liikumisharrastust edendavate üleriigiliste tegevuste
elluviimisele, kaasata nende tegemiste kaudu elanikkonda ulatuslikumalt
korrapärasesse liikumisharrastusse ja tõsta Eestis korraldatavate liikumisharrastuse
ürituste kvaliteeti. Taotlusvooru mahuks oli 2016. aastal 158 000 eurot ja 2017. aastal
128 000 eurot. Osa liikumisharrastuse edendamise taotlusvooru vahenditest (30 000
eurot) suunati otse Ühendusele Sport Kõigile, kes on üleriigiline liikumisharrastuse
koordinaator. Eraldatud toetuse abil algatati esmakordselt üleriigilised
liikumisharrastuse teemanädalad ja -kuud. 2017. aasta veebruaris toimus terviseradade
kuu, kus ligi 90 terviserajal oli võimalik osaleda nädalavahetustel avatud treeningutel.
Aprillis toimus fitnessikuu ja spordiklubides toimusid avatud treeningud, seminarid ja
loengud. Septembris on kavandatud korraldada firmaspordikuu, kus pakutakse
ettevõtetele juhiseid, informatsiooni ja konkreetseid lahendusi, kuidas oma töötajaid
muuta kehaliselt aktiivsemaks.
4. Kultuuriministeerium on aastatel 2016–2017 toetanud liikumisharrastuse
edendamiseks Eestimaa Spordiliidu Jõud, Ühenduse Sport Kõigile, Eesti
Seeniorspordi ja Spordiveteranide Liidu ning Eesti Koolispordi Liidu tegevust. 2016.
aastal eraldati nimetatud organisatsioonidele kokku 378 437 eurot ja 2017. aastal
408 469 eurot.
5. HTM on toetanud Eesti Kutsekoolispordi Liitu, Eesti Akadeemilist Spordiliitu ja Eesti
Koolispordi Liitu. 2016. aastal eraldas HTM nimetatud organisatsioonidele kokku
302 609 eurot ja 2017. aastal 319 156 eurot. Lisaks toetatakse õppursportlaste
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õpinguid, endiste ja praeguste tippsportlaste ning treenerite õpinguid kõrg- või
kutsekoolis, õppursportlaste spordikoolitust, õppestipendiumide eraldamist
tippsportlastele spordi ja õpingute ühitamiseks kõrg- või kutsehariduse omandamisel,
treeneri kutsetaseme koolitusi. Kokku panustab HTM spordivaldkonna arendamisse ja
tegevustesse 1,7 miljonit eurot aastas.
6. HTM viis 2016. aastal ellu programmi „Noorte tervistav ja arendav puhkus“, mille
raames osales laagritegevustes 29 423 noort (sh 2524 vähemate võimalustega noort).
Toetati 23 püsilaagrit, 60 projektlaagrit ning 2 hariduslike erivajadustega laste kooli
laagriprojekti. Noortelaagrite juhtidele ja kasvatajatele korraldati 22 koolitust,
laagrikorraldajatele 2 koolitust ja koolitajatele 1 koolitus. Kokku osales koolitustel 620
inimest.
23.11.2016 seisuga oli EHIS-es 2016/17. õppeaasta õppurite ja pedagoogide kohta
andmed kinnitanud 597 huvikooli, millest kõige enam on spordialade õppekavadega
huvikoole (377, s.o 63% kõigist huvikoolidest). Kõigist noortest huvikooliõppuritest
2016/17. õppeaastal (116 415) õpib spordi valdkonna õppekavadel 52 566.
7. HTM toetab noortevaldkonna programmi kaudu kvaliteetsete ja mitmekesiste
võimaluste loomist noorte huvide ja annete avamiseks ning arendamiseks (noorte
huvihariduse ja huvitegevuse arendamine, noorsootöötajate ja huvikoolide koolitused,
omavalitsuste koostöö, muu hulgas spordivaldkonna huvialade korraldamisel jms).
8. Spordiregistri andmetel harrastas sporti ja liikumist spordiklubides regulaarselt:
1) seisuga 31.12.2015 spordiklubides 152 722 inimest, s.o 12,6% 5–84aastasest elanikkonnast;
2) seisuga 01.08.2017 spordiklubides ja -koolides 171 403 inimest, s.o 14,1%
5–84-aastasest elanikkonnast.
Spordiregistri andmetel harrastas sporti ja liikumist spordiklubides regulaarselt:
1) seisuga 31.12.2015 spordiklubides 87 270 noort vanuses 5–19 a, s.o
44,1% 5–19-aastasest elanikkonnast;
2) seisuga 01.08.2017 spordiklubides ja -koolides 99 099 noort vanuses 5–
19 a, s.o 48,8% 5–19-aastasest elanikkonnast.
10. Kaitseväes on sportimine ajateenijate väljaõppe osa ja kehalise kasvatuse tunnid on
iganädalased. Sportimist toetavad väeosade spordiinstruktorid. Kaitseväelastele ja
tsiviilteenistujatele on tagatud sportimisvõimalused piirkondlikes spordiklubides.
Tegevväelaste osas toetab sportimist ka kord aastas läbiviidav füüsilise ettevalmistuse
hindamine. Kaitseliidu liikumisharrastuse auditoorium on valdavalt 35+ eluaastat.
Kaitseliidu spordikalendris olevatel sündmustel on võistlusklassid M/N35, 40, 45, 50.
Samuti on spordisündmusi, mis on ühtlustatud sooliselt ja ealiselt. Kaitseliidu
spordiaktiivsus on aasta-aastalt kasvav. Kaitseministeeriumisse on rajatud
siseterviserada.
11. Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti haldusalas olev üle-eestiline
mitmekesine kaitstavate alade võrgustik pakub head võimalust liikumise
harrastamiseks puhtas looduskeskkonnas. Tegemist on looduslike ökosüsteemide
poolt pakutava väga olulise teenuste grupiga (kultuurilised ja rekreatsiooni teenused),
mida kaitstavad alad teiste teenuste kõrval ühiskonnale pakuvad ja säilitavad. Mida
tervemad on meie looduslikud ökosüsteemid, seda mitmekesisemaid teenuseid ehk
loodushüvesid nad pakuvad, panustades sel moel ka inimeste tervisesse.
12. Keskkonnaameti keskkonnaharidusspetsialistid viivad aastaringselt igas vanuses
sihtgruppidele läbi erinevaid loodushariduslikke üritusi nagu infopäevad, matkad,
kaitsealade tutvustused jne, mis edendavad keskkonnateadlikkuse kõrval ka looduses
liikumise harrastamist. Laiale avalikkusele suunatud matkapäevi kaitsealadele
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korraldab Keskkonnaamet igal aastal maikuus (looduskaitsekuu raames). 2017. aastal
toimusid matkad kõikides maakondades ning osalejatele tasuta, viidi läbi 37 matka u
1000 inimesele.
13. Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi MRK) haldab puhkealade võrgustikku, mis
on varustatud looduses liikumist hõlbustava, inimesi suunava ja samas ka loodust
kaitsva taristuga. Looduses liikujate kasutuses on üle 2500 km tähistatud õppe- ja
matkaradu. Looduses liikumine on muutunud iga aastaga üha populaarsemaks. Kui
2012. aastal oli 1,6 miljonit RMK külastusobjektide külastuskordi, siis 2016. aastal oli
selliseid külastuskordi 2,3 miljonit. RMK matkateel on kaks haru: Oandu-AegviiduIlka on 375 km ja Peraküla-Aegviidu-Ähijärve 820 km.
14. Loodusmuuseumi külastas 2016. aastal 47 859 külastajat, nende seas on loetud üles ka
loodusmatkadel osalejad. Loodusmatku korraldatakse nii täiskasvanutele kui ka
lastele. Kokku korraldati 2016. aastal 60 loodusretke. Lastele toimub pidevalt matku 7
loodusringi raames ning 2016. aastal käidi kokku u 45 retkel. 2018. aastal plaanitakse
korraldada samas suurusjärgus ehk 60–70 loodusretke aastas: loodusringidele,
peredele ning ka klientide/firmade eritellimuslikud retked (sh linnaloodusesse).
15. Maaeluministeerium on eraldanud Eestimaa Spordiliidule Jõud 2016. aastal 55 000
eurot ning 2017. aastal samuti 55 000 eurot spordiürituste korraldamiseks ja
maaspordi arendamiseks.
16. Eesti maaelu arengukava 2014–2020 raames jätkub Leader-meede, mille raames on
Maaeluministeerium toetanud varasematel aastatel erinevaid harrastussporti
soodustavaid tegevusi. Leader-meetme raames on vaba aja tegevuste teemal heaks
kiidetud 157 projekti, mille kogukulu on 4 352 134 eurot ning millele on toetust
määratud 2 816 997 eurot. Heakskiidetud projektidest on lõplikult ellu viidud 35
projekti kogukuluga 449 660 eurot, millele on toetust välja makstud 355 335 eurot.
Andmed on seisuga 14. mai 2017 ning puudutavad perioodi 2016–2017.
17. Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel jätkus 2016. ja 2017. aastal toitumise ja liikumise
rohelise raamatu väljatöötamine ning valminud on selle tööversioon. Raamatu
eesmärk on arendada regulaarset liikumisharrastusega tegelemist ja muuta toitumine
tasakaalustatumaks. Toitumise ja liikumise rohelises raamatus seatakse ühe
põhieesmärgina liikumisharrastuse edendamine kogu elukaare vältel.
18. Sotsiaalministeerium on läbi aastate (sh 2016. ja 2017. aastal) toetanud puuetega
inimeste sporti ja sportlikku aktiivsust. Selleks on Sotsiaalministeerium eraldanud
Eesti Paralümpiakomiteele ja Eriolümpia Eesti Ühendusele iga-aastaselt
tegevustoetust nende aastase tegevuskava elluviimiseks. Aasta tegevused sisaldavad
Eesti-siseste spordiürituste korraldamist, sportlastele treeningvõimaluste tagamist,
sportlaste osalemist rahvusvahelistel võistlustel, sealhulgas paraolümpiamängudel,
treenerite toetamist ning parimate sportlaste premeerimist. 2016. aasta
tegevustoetuseks eraldati kokku 295 424 eurot. 2017. aasta tegevustoetus on samuti
295 424 eurot. Hasartmängumaksu toetustest puuetega inimeste spordi edendamiseks
eraldati 2016. aastal 145 077 eurot ja 2017. aastal on eraldatud juba 116 250 eurot.
19. Eestimaa Spordiliidu Jõud (edaspidi EMSL Jõud) esindusüritusteks on iga nelja aasta
järel korraldatavad Eestimaa suvemängud ja Eestimaa talimängud. 15. Eestimaa
suvemängud toimuvad 2019. aastal Tartus. Igal aastal toimuvad Eesti valdade ja
linnade suve- ja talimängud, Eesti omavalitsusjuhtide suvine ja talvine mitmevõistlus
ning Eestimaa Spordiliidu Jõud meistrivõistlused paljudel spordialadel. Võistlusi
korraldatakse paljudele eri vanuserühmadele.
20. Eesti Koolispordi Liidu (edaspidi EKSL) korraldatavatest võistlustest on viimase 10
õppeaasta jooksul stabiilselt igal kooliaastal osa võtnud üle 40 000 õpilase. See
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moodustab ühe kolmandiku kogu Eesti õpilaste arvust. Kui sellele juurde lisada EKSL
projektiüritused ja tervisepäevad, siis on osaluskordi üle 110 000 õpilase. See
tähendab, et koolispordi tegevusega on igal õppeaastal seotud vähemalt kaks
kolmandikku õpilastest. Osalemine koolispordi üritustel on õpilaste jaoks tasuta ja
kättesaadav kõigile õpilastele. EKSL tegevus on suunatud 7–19-aastastele
koolinoortele.
21. Eesti Paralümpiakomitee (edaspidi EPK) on kogunud kokku info, kus ja milliste
puuetega saab Eestis sporti harrastada. See info on vajalik, kuna puuetega inimesed
reeglina terveteharrastajate spordigruppidega ei liitu. See teave on olemas kodulehel,
seda jagatakse avalikel üritustel ja rehabilitatsiooniasutustes. Sport on puuetega
inimestele väga heaks ühiskonda lõimumise vahendiks.
22. Spordialaliidud organiseerivad lisaks tavapärastele täiskasvanute ja noorte
meistrivõistlustele järjest enam üritusi lastele, harrastajatele ja eakatele.
Spordialaliidud käivad aktiivselt koolides oma spordiala tutvustamas, toimuvad
harrastajatele suunatud liigad ja võistlused. Tüdrukutele, naistele ja veteranidele
korraldatakse eraldi festivale ja turniire, toimuvad suvelaagrid ning järjest enam
proovitakse pakkuda inimestele võimalusi tegeleda spordialaga aasta ringi.
23. Eesti Suusaliit on ellu kutsunud koolitusprojekti „Suusabuss“, mis annab
murdmaasuusatamise algõppe koolitust lasteaedades ja üldhariduskoolides üle Eesti.
2016. aastal külastas „Suusabuss“ 40 kooli ja lasteaeda, jõudis kõikidesse
maakondadesse ning murdmaasuusatamise algõpet jagati 4000 lapsele. 2013. aastal
loodi suusahüpete algõppe projekt „MaruMägi“, mis võimaldab proovida
suusahüppeid nii suvel kui ka talvel. Tegemist on Eesti esimese teisaldatava
suusahüppemäega. „MaruMägi“ on saanud oma nime Maru Ehituse järgi, kes selle
mäe projekteeris ja ehitas. 2016. aastal muutus mägi väga populaarseks – talve jooksul
tehti mäelt üle 7500 hüppe.
24. Eesti Jalgpalli Liit tegi 2016/17. õppeaastal Kooliprojekti käigus 60 külastust
õppeasutustesse, millega võimaldati spordiala proovida 5500 osalejal.
25. Eesti Kergejõustikuliit korraldas 2016. aastal juba 45. korda koolinoortele mõeldud
võistluse TV 10 Olümpiastarti, mis toob aastas sportima ligi 10 000 last, ja koostöös
Eesti Rahvusringhäälinguga propageeritakse liikumist koolinoorte hulgas. 2017. aastal
korraldati võistlust 46. korda ja seekord toimus finaalvõistlus Hiiumaal.
26. Eesti Kergejõustikuliit käivitas edukalt Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu programmi
„Laste kergejõustik“, mis loob suurepärased võimalused nii kehalise kasvatuse
õpetajatele kui ka treeneritele kergejõustiku algõppe huvitavamaks muutmisel. 2017.
aastal toimunud kergejõustikunädalast võttis osa üle 6000 lapse.
27. Eesti Jäähoki Liidu korraldamisel toimus hooajal 2016/17 Eestis koolinoortele
suunatud jäähokiturniir Kuldlitter 7–12-aastastele lastele. Kokku osales 24 kooli ning
rohkem kui 200 last said sel teel oma esimese kogemuse jäähokiga.
28. Eesti Sulgpalliliit jätkas 2016. aastal kooliprojektiga „Sulgpall kõigile“, mille raames
toimus kuus koolitust erinevates Eesti kohtades ning osales 77 kooli ja 144 õpetajat.
Koolitusel anti teadmisi, kuidas koolitundides sulgpalli mängida, kõik osalejad said
eestikeelsed sulgpalli algõpetuse õpikud ja koolid sulgpallivarustuse koolikomplekti.
29. Kultuuriministeerium, EOK ja SKT SA Eesti spordiregistri volitatud töötlejana on
kogunud andmeid Eesti elanike liikumisharjumuste ja spordiklubidesse kuulumise
kohta. Andmete põhjal on võimalik langetada otsuseid ja viia ellu tegevusi
liikumisharrastusega regulaarselt tegelevate inimeste osakaalu tõstmiseks. Andmete
kogumist jätkatakse ka järgmistel aastatel.
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Sport 2030 punkt 5.2. Elukestva liikumis- ja spordiharrastuse alused luuakse ea- ja
vajaduskohase liikumisõpetuse abil lasteaedades ja koolides, õpetades eluks vajalikke
põhioskusi ja innustades sportimisest rõõmu tundma. Õpetajakoolitus on kohandatud
liikumise ja sportimise lõimitud õpetamiseks.
Eesmärgi saavutamiseks on ellu viidud järgmised tegevused.
1. Sotsiaalministeeriumi, HTM-i ja Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia
instituudi liikumislabori koostöös on väljatöötamisel laste liikumisprogramm Liikuma
Kutsuv Kool 2016–2019, et õpilased igapäevaselt koolis rohkem liiguksid.
Moodustatud on ekspertrühm ja pilootkoolide võrgustik. Pilootprojekti rakendatakse
aastatel 2016–2018. 2016. aastal osales pilootprojektis 10 kooli. Valitud on teine ring
koole, kes soovivad oma töökeskkonna ja tegevused läbi mõelda nii, et lastel tekiks
koolis rohkem võimalusi liikumiseks. Töötati välja metoodilised materjalid aktiivse
vahetunni jaoks. Pilootkoolides kujundati ümber kooli füüsilist keskkonda ja viidi läbi
tegevusi laste kehalise aktiivsuse suurendamiseks vahetundides ja ka tundides.
Tegevusi on 2015.–2016. aastal rahastatud Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest.
Aastatel 2017–2020 on plaanis rakendada programmi elluviimiseks Norra
finantsmehhanismi vahendeid.
2. 2016. aasta teisel poolaastal ja 2017. aastal on laste ujumise algõpetuse
ümberkavandamisel jõutud oluliste otsusteni. Laste ujumisoskuse parandamine on
kahel korral olnud valitsuskabineti nõupidamiste päevakorras. Eesmärgiks on
ujumisoskuse saavutamine I kooliastmes, mis vajab kohalike omavalitsuste
lisarahastamist ujumise algõpetuse tõhustamiseks. Ujumisoskus on täpsemalt
defineeritud ja viidud kooskõlla rahvusvahelise standardiga. Ujumisliit koordineerib
ujumise algõpetuse rakendamist (õpetajate ettevalmistus, juhendmaterjalid jms). 16.
veebruari 2017. aasta valitsuskabineti nõupidamisel otsustati, et alates 2018. aastast on
igal aastal riigieelarves 1 230 082 eurot esimese kooliastme ujumise algõpetuse
kursuse läbiviimiseks. Toetus eraldatakse otse kohalikele omavalitsustele ja see on viis
korda suurem kui seni. Ujumise algõpetuse uuest programmist ja selle rakendamisest
antakse täpsem ülevaade käesoleva aruande 2. osas „Olulised muudatused spordis“.
3. Kehalise kasvatuse ainekava kujundatakse ümber nüüdisaegseks liikumisõpetuseks.
Kontseptsioon kehalise kasvatuse ainekava ümberkujundamiseks liikumisõpetuseks on
valmis ja läbinud arvamuste esitamise ringi ajavahemikus 08.06.–17.07.2017.
Liikumisõpetuse ainekava koostamine toimub vastavalt kontseptsioonile.
Liikumisõpetuse ainekava valmimine on kavandatud novembriks 2017 ja rakendub
2018/19. õppeaastal.
4. Gümnaasiumiastme riigikaitseõpetuse valikaine raames toimub kahe- kuni
kolmepäevane välilaager metsas, kus muude tegevuste hulgas harjutatakse rivivõtteid
ja rivikorras liikumist, liigutakse päeval ja öösel jalgsi rännakukolonnis ning õpitakse
orienteerumist vähe- ja keskmiselt liigendatud maastikul.
5. Eesti Koolispordi Liit korraldab igal õppeaastal sügisseminari oma liikmeskonnale ja
õpetajatele, et tutvustada nüüdisaegseid õppemetoodikaid eakohase liikumisõpetuse
õpetamiseks õpilastele.
6. Eesti Olümpiaakadeemia (edaspidi EOA) kooliolümpiamängude idee (koos vastavate
koolitusmaterjalidega) toetab tugevalt ea- ja vajaduskohast liikumisõpetust
lasteaedades ja koolides ning liikumise ja sportimise lõimimist. Üheks
kooliolümpiamängude põhieesmärgiks on innustada lasteaia- ja koolilapsi sportimisest
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rõõmu tundma (sellist eesmärki toetavad soovituslikult õpilaste kaasamine
kooliolümpiamängude korraldamisse ning kooliolümpiamängude spordialade
mitmekülgne valik vastavalt õpilaste erinevale võimekusele ja huvidele, et iga laps
leiaks meelepärase tegevuse sportliku võistluse vormis). Õpetajakoolituse raames
korraldab EOA regulaarselt kooliolümpiamängude foorumeid, millest viimane toimus
06.10.2016.
7. Selleks, et puuetega lapsed tavakoolides sporti harrastaksid, on EPK alustanud
koostööd Kehalise Kasvatuse Õpetajate Liiduga, osalenud näidisspordialadega
Koolispordiliidu korraldatud „Tähelepanu, start!“ võistlustel ning korraldanud
lisakoolitusi Tallinna Ülikooliga, kaasates Inglismaa spetsialiste.
Sport 2030 punkt 5.3. Inimesed on teadlikud liikumise ja sportimise mõjust tervisele,
sellealased hoiakud, teadmised ja oskused on omandatud haridussüsteemis, neid
täiendatakse eneseharimise ning kampaaniate kaudu. Liikumist ja sportimist
mõjutavate erialade töötajatele korraldatakse regulaarselt koolitusi. Inimeste liikumisja sportimisharjumusi seiratakse ning tulemusi kasutatakse tegevuste ja poliitika
kujundamisel.
Kultuuriministeeriumi üheks oluliseks koostööpartneriks liikumisharrastuse edendamisel ja
elanike teadlikkuse tõstmisel on Ühendus Sport Kõigile (edaspidi ÜSK), mille põhitegevus on
suunatud tervisespordi, liikumisharrastuse ja looduses liikumise viljelemisele ning
edendamisele. ÜSK tegevust rahastavad Kultuuriministeerium ja EOK.
Eesmärgi saavutamiseks on ellu viidud järgmised tegevused.
1. ÜSK eestvedamisel arendati aastatel 2016–2017 edasi portaali www.liigume.ee, mis
on uue kujundusega ja mida haldab täiskohaga ajakirjanik. Portaal on eesti- ja
venekeelne ning seda täiendatakse regulaarselt uute liikumisharrastuse materjalidega.
Eestis toimub aastas u 1700 kõigile avatud liikumisharrastuse sündmust, millest
enamik on kajastatud ka www.liigume.ee rahvaspordiürituste kalendris. 2016. aasta
lõpus loodi kalendri uus elektrooniline rakendus, mis hõlbustab oluliselt kõigil ürituste
korraldajatel andmete sisestamist. Ühendus Sport Kõigile haldab Facebookis rubriiki
„Eestimaa liigub“, kus huvilised saavad liikumisharrastusega seotud teavet. Grupiga
oli 2016. aasta lõpu seisuga liitunud üle 13 000 kasutaja.
2. ÜSK jätkas liikumisharrastuste koolituste läbiviimist. Liikumisõpetajate suvekooli
LIISU koolitused toimuvad igal aastal juunikuus. 2016. aasta juunis kogunesid alus- ja
alghariduse, kehalise kasvatuse, liikumis- ning rühmaõpetajad, laste liikumisringide
juhendajad ja treenerid. 2017. aastal said liikumis- ja klassiõpetajad kogu Eestist
kokku Põltsamaal ja käsitleti 2018/19. õppeaastast koolides rakenduva
liikumisõpetusega seonduvaid teemasid. Samuti jagasid õpetajad kogemusi lapsi
liikuma motiveerivate uute mänguliste harjutuste kohta, millest antakse välja ka juba
neljas kogumik sarjast „Mängud ja harjutused“.
3. ÜSK jätkas liikumisharrastuse ajakirja Liikumine ja Sport väljaandmist. Ilmus ajakirja
12. number, mis käsitles erinevaid teemasid spordiajaloost, tippspordist,
liikumisharrastusest ning laste- ja noortespordist. Ajakirja väljaandmist toetavad
Kultuuriministeerium ja EOK. Kõik eelmised numbrid on digitaliseeritud ja
kättesaadavaks tehtud portaali www.liigume.ee avalehel. Ajakirja trükiväljaanne jõuab
tasuta spordirahvani.
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4. Koostöös maakondlike spordiliitudega viiakse läbi sportlikumate perede konkurssi.
Eesti sportlikumad pered said koos ÜSK tunnustusega reisi Tallinn International
Horse Show’le koos ööbimisega hotellis. ROK-i solidaarsusfondi programmi „Sport &
keskkond“ raames toodeti koostöös SA Eesti terviserajad videoklipid enamlevinud
liikumisvormidest, mis on kättesaadavad portaalis www.liigume.ee. Programmi „Sport
ja naised“ kaudu toetati projekte, mis olid suunatud naiste ulatuslikumale kaasamisele
spordiliikumisse. Koostööprogrammid olid Käsipalliliiduga, Kulturismi ja
Fitnessiliiduga ja Ratsaliiduga.
5. Lisaks portaalile www.liigume.ee on spordiorganisatsioonid ja inimesed loonud
viimastel aastatel veel mitmeid portaale, mis on suunatud uute inimeste regulaarsesse
liikumisharrastusse kaasamisele. Näiteks kogemustega suusaõpetaja ja TLÜ õppejõu
Kaarel Zilmeri suusaportaalil „Suusatades...“ – leheküljed kõigile“ täitus 23.02.2017
kolmas tegevusaasta ja veebikülastajate arv on üle 300 000. Eesti Firmaspordi Liit on
loonud portaali SportID.ee, mille abil tööandjatel on võimalik pakkuda lihtsalt oma
töötajatele sportimisvõimalusi.
6. Septembris 2016 tähistati teist korda Eestis Euroopa spordinädalat. Projekti
eestvedajad olid Ühendus Sport Kõigile ja EOK. Projekti raames kutsuti üles kõiki
Eesti üldhariduskoole üle Eesti projektiga liituma ja spordinädalat tähistama.
Spordinädala tähistamiseks koolides koostati juhiste ja soovituste pakett, mille järgi
said koolid neile sobival viisil aktsioonis osaleda. Esmakordselt kutsuti spordinädalaga
liituma ka spordiklubisid, kes korraldasid tasuta treeninguid ja võistlusi. Spordinädala
jooksul tegid liikumisharrastuste propageerimisel suurima töö koolid (508 sündmust)
ja spordiklubid (243), kelle sündmustel registreeriti vastavalt 113 677 ja 83 553
osavõtukorda. Spordinädalat viiakse läbi vähemalt aastani 2020 ning järgmistel
aastatel pööratakse Eestis eraldi tähelepanu ka kehalisele aktiivsusele töökohtades ja
seenioride hulgas. 2017. aasta teisest poolest on Eesti EL-i eesistujamaaks ja sellest
tulenevalt on plaanis korraldada spordinädala pidulik avamine Eestis.
7. Liikumisharrastuse ja perespordi arendamiseks ja edendamiseks kutsusid EOK, CocaCola ja ÜSK 2016. aastal ellu perespordipäevade toetuste programmi „Liikumine teeb
erksaks“. Üritused leidsid aset enamikus Eesti maakondades ning kokku loendati
osavõtjaid enam kui 10 000 inimest.
8. Kaitseväe ohvitseride õppekavas on 2 EAP ulatuses treeningõpetus. Väeosade
spordiinstruktoritele on tagatud regulaarne enesetäiendus. Kaitseliidus on
spordikontseptsioon, mis kehtestab oluliste tegevusliinidena tervisekäitumise ja
spordialase teadlikkuse. Teadlikkuse loomiseks ja parandamiseks jagatakse teavet
Kaitseliidu erinevate kommunikatsiooniplatvormide kaudu.
9. Tervise Arengu Instituudi (TAI) kaudu on ellu viidud järgmised tegevused:
- TAI eestvedamisel alustati 2012. aastal toitumis- ja liikumissoovituste12
uuendamist ning need avaldati 2017. aasta märtsis. Liikumissoovitused on antud
elukaarepõhiselt;
- Toitumise ja liikumise õpetajaraamatu koostamine ja selle koolitused (2016. ja
2017. aastal 20 000 eurot);
- Toitumise ja liikumise õpetajaraamatu (I-III kooliaste) koolitused on koolide
meeskondadele toimunud alates 2015. aastast. 533-st Eestis tegutsevast
üldhariduskoolist on 2017. aasta augusti seisuga koolitustel osalenud õpetajaid
294-st koolist;
12
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TAI kaudu maavalitsustele eraldatavast 381 000 eurost kõige suurem osakaal
vahendeid kasutatakse liikumisharjumuste edendamiseks, sh südamekuu raames
läbiviidavad tegevused, aga ka erinevatele kitsamatele sihtrühmadele suunatud
liikumisaktiivsust toetavad tegevused;
- TAI eestvedamisel toimub alates 1993. aastast südamekuu, mis on
liikumisharrastust edendav algatus, kuhu on kaasatud, paikkonnad, lasteaiad,
koolid ja asutused/ettevõtted. Viimastel aastatel on südamenädala raames
toimunud pühapäeval suurem liikumisharrastuse üritus, kuhu on kaasatud kõik
maakonnad. Südamenädala ajal avaldab Tervise Arengu Instituut trükimeedias
elustiili ja riskikäitumist käsitlevaid artikleid ning korraldab teavituse ürituste
toimumise kohta nii veebis kui ka raadios. Üritustel osalejatele jagatakse teavikuid
(liikumispäevik, liikumisring jms);
- TAI poolt on välja töötatud töökoha tervisedenduse tervisekalender:
 2016. aasta aprill oli traditsiooniliselt südamekuu. 2016. aasta
tervisekalendri teemakuu põhisuunaks oli teadvustada liikumise
vajalikkust ja püüda leida igal tööpäeval vähemalt 30 minutit
liikumiseks.
 2017. aasta oli aprilli teemaks liikumine fookusega luu- ja liigeskonna
säästmisel ning novembris liikumine fookusega kontorivõimlemisel.
10. Eestimaa Spordiliit Jõud korraldab igal aastal kevad-, suve- ja sügisseminarid, kus
osalevad maakondade ning omavalitsuste esindajad ja sporditöötajad. Seminaridel
käsitletakse erinevaid teemasid ning saadakse vajalikke teadmisi liikumise ja spordi
arendamiseks kogu elanikkonna hulgas. Eestimaa Spordiliit Jõud korraldas koostöös
maakondade spordiliitudega järgmised seminarid: sügisseminar toimus 16.–
17.11.2016 Paides, kevadseminar 18.–19.04.2017 Tehvandil, suveseminar juulikuus
Roostal ning järjekordne sügisseminar on kavandatud läbi viia novembris Värskas.
11. Eesti Koolispordi Liidu tervisepäevade „Reipalt koolipinki“, Talvevõlud“ ja „Looduse
kilomeetrid“ raames on koolides korraldatud loenguid noorte ja koolipersonali
teadlikkuse tõstmiseks. Põhiteemadeks on liikumise positiivne mõju tervisele ja
tervislik toitumine. EKSL interaktiivne õppeprogramm on loodud eesmärgiga
võimaldada iseseisev ning nüüdisaegne õpe. Õppevideote abil on noortel võimalik ise
erinevaid spordialasid harjutada.
12. Liikumise ja sportimise mõju tervisele on leidnud kajastust iga-aastastel Eesti
Olümpiaakadeemia aastakonverentsidel, kus vastavateemaliste loengutega on üles
astunud mitmed liikumisspetsialistid Tallinna ja Tartu ülikoolidest (Kristjan Port,
Merike Kull jt), samuti EOA ja Neinar Seli väljaantud professor Atko-Meeme Viru
stipendiumi laureaadid. EOA aastakonverents toimus 3.05.2017.
13. Eesti Paralümpiakomitee on korraldanud koolitusi füsioterapeutidele, kes igapäevaselt
puutuvad kokku puuetega inimestega ning andnud neile ülevaate spordialadest, mida
puuetega inimesed harrastavad. Samuti on EPK koostanud infomaterjale puuetega
inimeste spordiharrastuse kasulikkusest kõikidele puudeliikidele.
14. Spordimeditsiini SA koos Liikumistervise Innovatsiooniklastriga on propageerinud
liikumise ja spordiga seotud tegevusi ning korraldanud vastavasisulisi koolitusi ja
teabepäevi, mis on olnud kavas nii 2016. aastal kui ka plaanitud klastri perioodi lõpuni
2018. aastal.
-

Sport 2030 punkt 5.4. Elanikkonna liikumise ja sportimise soodustamiseks teevad eri
valdkonnad sisulist koostööd. Osalemine liikumisüritustel ja vajaduspõhine
tervisekontroll on kättesaadav kõigile.
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Hea näide eri valdkondade sisulisest koostööst on noorte huvitegevuse toetussüsteemi
kontseptsiooni väljatöötamine ning laste liikumisprogrammi loomine. Esimese puhul olid
kaasatud nii spordi-, noorsoo-, haridus- kui ka kultuurivaldkond ning teise puhul panustavad
projekti nii haridus-, sotsiaal-, spordi- kui ka teadusvaldkond.
Eesmärgi saavutamiseks on ellu viidud järgmised tegevused.
1. Viimastel aastatel on Eestis kasvanud nii liikumisharrastusürituste kui ka nendest
osavõtvate inimeste arv. Viimasel kahel aastal on Eestis toimunud üle 1700
liikumisharrastuse ürituse ehk enam kui viis üritust päevas. EPK loob järjest enam
sportlikke tegevusi puuetega inimestele avalikel üritustel ning kaasab puuetega
sportlasi spordiorganisatsioonide võistlustele. Spordiürituste korraldajad on järjest
enam pööranud tähelepanu ka puuetega inimeste kaasamisele liikumisharrastuse
üritustele ning luuakse treeninggruppe puuetega inimestele.
2. Tavapäraseks tervisekontrolliks on kõigil kindlustatud elanikel võimalik pöörduda
oma perearsti poole. Liikumisharrastajal on täiendavalt võimalus lasta teha
terviseuuringuid ja saada spordialast meditsiinilist teenindust omafinantseerimisel
Tallinnas (Spordimeditsiini SA, Ida-Tallinna Keskhaigla, Spordiarstid OÜ, Tervise
Centrum OÜ), Tartus (Tartu Ülikooli Kliinikumi Spordimeditsiini ja Taastusravi
Kliinik), Pärnus (Pärnu Haigla Taastusravi Kliinik), Ida-Virumaal (Puru Haigla) ja
Haapsalus (Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsiooni Keskus). 2016. aastal viidi läbi
Spordimeditsiini SA-s terviseuuringuid kokku 3723, millest noorsportlastel 3016,
tippsportlastel 119 ja harrastussportlastel 543.
3. Noorsportlaste tervisekontroll on suunatud 9–19-aastastele noortele, kes spordivad
regulaarselt lisaks kooli kehalise kasvatuse tundidele vähemalt 6 tundi nädalas,
eesmärgiga tagada nimetatud sihtgrupi hea tervis. Tegevus toimub vastavalt
Spordimeditsiini Sihtasutuse väljatöötatud juhendile, mille alusel rakendatakse
noorsportlase treeningkoormusele ja spordialale kohast esmast uuringukompleksi.
Eesti Haigekassa eelarves oli 2016. aastal noorsportlaste tervisekontrolli läbiviimiseks
760 000 eurot 10 000 noorsportlasele. Tegelikult läbis tervisekontrolli 2016. aastal
9045 noorsportlast ning vahendeid kasutati summas 752 000 eurot. 2017. aastal on
eelarvesse planeeritud 1 030 000 eurot 10200 noorsportlase tervisekontrolli
läbiviimiseks. 2017. aasta I poolaastal kasutati 470 000 eurot 5314 noorsportlase
kontrolliks. Eesti Spordimeditsiini SA koostöös Eesti Spordimeditsiini
Föderatsiooniga täiendas noorsportlaste terviseuuringute parameetreid, et muuta
asjakohane teenus selles sihtgrupis suurema vajadusega noortele kättesaadavamaks.
Vastavasisulised ettepanekud muudatusteks on esitatud Eesti Haigekassale.
4. 2017. aastal algatas haigekassa spordi- ja liikumisharrastuse tervikkäsitluse üleriigilise
töögrupi, mille eesmärk on välja töötada põhimõtted noorsportlaste üleriigilise
tervikkäsitluse osas, sh määratleda osapoolte rollid. Lisaks tervishoiuteenustele
kirjeldada
noorsportlase
tervikkäsitlus
(sh
treenerikoolitused,
traumaennetusprogrammide maaletoomine ja rakendamine jm), välja töötada
põhimõtted statistika ja andmehõive parandamiseks, mis tagab sportivate noorte
üleriigilise statistika ühtsed alused (registrid) ning millest saab lähtuda
tervishoiuteenuse arendamisel. Täiendavalt on eesmärk välja töötada põhimõtted, mis
tagavad teenuse ühtlase kättesaadavuse üle Eesti ning tõhustada harrastus- ja
tervisesportlastele suunatud tervisele ohutu spordiga tegelemist, mis toimub koostöös
Kultuuriministeeriumiga. Töögrupi tegevuse raames kirjeldatakse ka teenuse
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sihtgrupid, teenuste maht, sisu ja intervall vastavalt teenuseosutaja profiilile
(spordiarst, perearst jne) ning defineeritakse teenuseosutaja pädevus vastavalt
uuringusisule.
5. Kaitseministeeriumi valitsemisalas asuv Kaitseressursside Amet teostab iga-aastaselt
keskmiselt 13 000 arstlikku läbivaatust noortele vanuses 18–27 eluaastat.
Tegevväelastele on regulaarne, kord kolme aasta jooksul toimuv tervisekontroll
kohustuslik. Töötajad käivad töötervishoiu arsti juures. Ka Kaitseliidu tegevliikmetele
on regulaarne tervisekontroll kohustuslik.
6. Spordimeditsiini SA koos Eesti Spordimeditsiini Föderatsiooniga on loonud
võimalused ja juhendid erinevate vanuserühmade, noor-, harrastus- ja tippsportlaste
tervise monitooringuks, mis on mõeldud aktiivsete-sportivate inimeste
liikumisaktiivsuse teadlikumaks muutmiseks, aga ka tippspordis treeningprotsessi
juhtimise abistava meetmena.
7. SKT SA saab Eesti spordiregistri volitatud töötlejana ning treenerite tööjõukulude
toetuse eraldajana tulevikus anda laste ja noorte tervisekontrolliga tegelevatele
institutsioonidele täpsemat teavet treeningkoormuse tõttu põhjalikumat kontrollimist
vajavate noorte kohta.
Sport 2030 punkt 5.5. Liikumise ja sportimise hoogustamiseks töötatakse välja ning
juurutatakse laste ja noorte huvitegevuse toetussüsteem.
Valitsuskabinet andis 10. märtsil 2016 heakskiidu Kultuuriministeeriumi eestvedamisel välja
töötatud noorte huvitegevuse toetussüsteemi kontseptsioonile. 1. septembrist 2017 rakenduva
toetusskeemi eesmärk on anda igale lapsele võimalus osaleda kvaliteetses juhendatud
regulaarses huvitegevuses. Toetussüsteemi kontseptsiooni eesmärgid on laiemad kui ainult
liikuvuse ja sportimise hoogustamine, sest valitsuse tasandil kokku lepitud eesmärk on
järgmine: noorte osaluse suurendamine ja noortele mitmekülgse, regulaarse, juhendatud ning
loovust arendava huvitegevuse tagamine. Uut toetussüsteemi, mille käivitamiseks plaanib
valitsus 15 miljonit eurot aastas, asub rakendama HTM. Toetuse eesmärk on parandada
eelkõige teenuse kättesaadavust ja kvaliteeti ning tagada mitmekesisem valik. Prioriteetseid
valdkondi on kolm: sport, kultuur ning loodus-täppisteadused ja tehnoloogia. Kontseptsiooni
loomine tuleneb kehtivast koalitsioonileppest, mille oluline eesmärk on lastega perede
toimetuleku parandamine ning võrdsete võimaluste loomine huvitegevuses osalemiseks.
Riigikogu võttis 12.04.2017 vastu HTM-i väljatöötatud noorsootöö seaduse, erakooliseaduse
ja huvikooli seaduse muutmise seaduse, millega loodi alus noorte huvihariduse ja
huvitegevuse täiendava riigipoolse toetussüsteemi rakendamiseks. Riigi eelarvestrateegias
2017–2020 on selleks ette nähtud 2017. aastal 6 miljonit eurot ja alates 2018. aastast 15
miljonit eurot aastas. Seaduse rakendamiseks on vastu võetud ministri määrus „Huviala
valdkondade kvaliteedi arendamise toetuse taotlemise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise
tingimused ja kord“, millega antakse toetust iga huviala valdkonna (sh spordivaldkond) ühele
esindusühingule metoodikate arendamiseks, koolituste pakkumiseks ja vahendamiseks,
valdkonna näitajate ja vajaduste kogumiseks ja analüüsimiseks, valdkonna seisukohtade
kujundamiseks ja esindamiseks, võrgustikutöö arendamiseks Eestis ja rahvusvahelisel
tasandil, infovahetuse tagamiseks valdkonna osapoolte vahel ning valdkonna eetika,
põhimõtete ja väärtuste tutvustamiseks. Tähtaeg 2018. aasta toetuse taotluste esitamiseks on
plaanitud 1. detsember 2017. Nii seadus kui ka määrus jõustus 1. juulist 2017.
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Paljude muude huvitegevuste pakkujate ja osalejate kaupa statistikat keskselt ei koguta.
Enamik kogutud infost ei ole isikustatud, mistõttu puudub info, kui palju noori osaleb mitmes
huvitegevuses korraga ja kuidas jaotub huvitegevuses osalemine regionaalselt.
Kaitseliidus on noorsootöö üks olulisi tegevusliine ja sellega on kaasatud u 5000 (noorkotkad
ja kodutütred) last. Noorsootöösse on kaasatud kõik maakonnad Kaitseliidu malevate baasil.
Kaitseminister Margus Tsahkna ja kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili kinnitasid
21.03.2017 noorte isamaalise hariduse programmi, mis näeb ette põhikooliealistele noortele
(vanuses 11–13) võimalused osaleda Kaitseliidu korraldatavates suvelaagrites. Programmi
eesmärk on avada Kaitseliidu noorteorganisatsioonide seikluslikud ja elamusõppel põhinevad
suvelaagrid suuremale hulgale noortele.
Sport 2030 punkt 5.6. Planeerimisel ja projekteerimisel käsitletakse liikumispaiku ning alasid avaliku ruumi lahutamatu osana. Sporditaristu peab olema kõigile kättesaadav.
Eesmärgi saavutamiseks on ellu viidud järgmised tegevused.
Eesti spordiregistri spordiehitiste alamandmekogu peab arvestust spordiobjektide andmete
üle ehk kajastab üleriigiliselt sportimis- ja liikumispaiku. 2017. aasta juulikuu seisuga on
Eesti spordiregistrisse kantud 3022 spordiobjekti. Kultuuriministeerium on aastatel 2016
ja 2017 investeerinud sporditaristusse vastavalt 5,6 ja 3,1 miljonit eurot. Suuremateks
investeeringuteks on olnud Pärnu Rannastaadion, Lilleküla jalgpallistaadion ja Kalevi
Keskstaadion, mis kõik on asukoha mõttes hästi ligipääsetavad.
1. SA Eesti Terviserajad, mille asutasid 2005. aastal AS Merko Ehitus, Swedbank AS ja
Eesti Energia AS, panustas 2016. aastal terviseradadesse 184 600 eurot ning 2017.
aastal on terviseradade toetuseks planeeritud 250 442 eurot, sealhulgas 100 000 eurot
riigilt. Sihtasutuse põhitegevuseks on Eestimaa liikumis- ja spordiradade
väljaarendamise nõustamine, arendustegevuste koordineerimine ja finantseerimisele
kaasaaitamine. Hetkeseisuga on Eestis üle 120 tervisespordikeskuse.
2. Oluliseks suunaks viimastel aastatel on ka siseterviseradade võrgustiku rajamine
hoonetesse. SA Eesti Terviserajad eestvedamisel rajati 2016. aasta lõpuks
siseterviserada 23 hoonesse ja 2017. aastal on rajatud 16 hoonesse.
3. Rahandusministeeriumi koordineeritavatest regionaalarengu toetusmeetmetest on
eestimaalaste liikumisaktiivsuse kasvule kaasa aidanud EL perioodi 2014–2020
struktuurivahenditest
rahastatava
meetme
„Piirkondade
konkurentsivõime
tugevdamine“ elluviimine, millest on tagatud muu hulgas toetusvõimalused jalg- ja
jalgrattateede rajamiseks ettevõtlusalade jm oluliste avalike objektideni. 2016. aasta
lõpu seisuga on meetmest tehtud toetusotsused 8 sellesisulise arendusprojekti
rahastamiseks kogusummas 7 943 500 eurot. Lisaks on Pärnu, Kohtla-Järve ja Narva
linna ja tagamaa vaheliste jalgsi- ja jalgrattaga liikumisteede rajamiseks tagatud
toetusvõimalused struktuurivahenditest rahastatavate meetmete „Linnapiirkondade
jätkusuutlik areng“ ja „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ raames.
Kõigi nimetatud meetmete rakendamine jätkub 2020. aastani. Samuti viidi 2016. aastal
jooksul ellu riigieelarvest rahastatud „Kergliiklusteede programm“, mille raames
rahastati 19 toimepiirkonna siseste kergliiklusteede rajamist 6 234 947 euroga.
4. 2017. aastal kõigis maakondades kehtestavates uutes maakonnaplaneeringutes on
esitatud soovitused puhke- ja virgutusalade arendamiseks ning antud ka üldpõhimõtted
puhke- ja virgutusalade arendamiseks KOV üldplaneeringute koostamisel. Lisaks on
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välja toodud eri tasandi teeninduskeskustes soovituslikult tagatavad teenused ja nende
kättesaadavuse ning ligipääsetavuse kriteeriumid. Tegevust koordineerib
Rahandusministeerium.
5. EMSL Jõud esitas 2016. aastal koostöös omavalitsuste ja maakondade spordiliitudega
Kultuuriministeeriumile materjalid regionaalsete tervisespordikeskuste programmi
taastamiseks. EMSL Jõud taotles regionaalsete tervisespordikeskuste programmi
elluviimiseks alates 2017. aastast 750 000 eurot, millest toetatakse iga maakonna
tervisespordikeskusi igal aastal 50 000 euroga. Koondatud tervisespordikeskuste
eelprojekti maksumus on 8 818 125 eurot, millest oma- ja kaasfinantseering on
5 818 125 eurot, riigilt taotleti nelja aasta jooksul 3 000 000 eurot. Maakondade
spordiliidud koostöös omavalitsusliitudega valisid välja tervisespordikeskused, kes
esitasid oma tegevuskava ja eelarve. Projekti toetust taotles iga maakonna 1 kuni 2
tervisespordikeskust. Igale maakonnale taotleti 50 000 eurot aastas olenemata
tervisespordikeskuste arvust (kuni 2). 2016. aasta novembris esitas EMSL Jõud
Kultuuriministeeriumile oma arvamuse tervisespordikeskuste pingerea kohta.
Regionaalsete tervisespordikeskuste toetamise kaudu tagatakse nüüdisaegsed
liikumisharrastuse võimalused maakondades. Ühtlasi on programmi eesmärgiks ellu
viia arengustrateegias Sport 2030 loetletud tegevusi, mis aitavad kaasa
visioonidokumendis püstitatud eesmärgi saavutamisele, tõstavad inimeste teadlikkust
liikumisharrastusest ning suurendavad regulaarselt liikumisharrastusega tegelevate
inimeste arvu. Praegu ei ole tervisespordikeskuste programm täismahus käivitunud.
2017. aastal toetas riik tervisespordikeskuste arendamist 100 000 euroga. Toetust
eraldati 9 keskusele üle riigi.
6. Eesti Paralümpiakomitee on kontakteerunud mitme kohaliku omavalitsusega, kes
planeerivad uusi spordirajatisi või nende rekonstrueerimist, et tagada ligipääs puuetega
inimestele nii pealtvaatajate kui ka kasutajatena.
7. EOK kaardistab 2016. ja 2017. aastal koostöös spordialaliitude ja maakonna
spordiliitudega olulised spordiobjektid, mille renoveerimisse või rajamisse oleks vaja
tulevikus investeerida. Nimetatud ülevaade soovidest ja vajadustest peaks olema
kohalikele omavalitsustele ning riigile abiks investeerimisotsuste tegemisel tulevikus.
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3.2. Liikumine ja sport on tugeva organisatsiooniga oluline
majandusharu ning tööandja
Sport 2030 punkt 6.1. Muutused ühiskonnas on mõjutanud spordikorraldust ja
muutnud
spordi
enam
teenusepõhiseks.
Spordiliikumise
laiapõhjalisus,
organisatsioonide ja tegevuste paljusus ning struktureeritus ja kuulumine
rahvusvahelisse koostöövõrgustikku loovad eeldused üleriigilise eesmärgi täitmiseks.
Spordiorganisatsioonid pakuvad inimestele kvaliteetset tegevust ja teenust, liikumise ja
spordi teenusepõhisus tugevdab majandust ning tõstab tööhõivet.
Tabelist 1 (lk 5) selgub, et viimastel aastatel on kasvanud tegutsevate spordiklubide arv, kuid
nendega seotud harrastajate arv on mõnevõrra vähenenud. Harrastajate arvu languse
põhjustasid Eesti spordiregistri põhimäärusesse andmete kvaliteedi tõstmiseks sisseviidud
muudatused. Mõiste „spordiklubi harrastaja“ on põhimääruses sõnastatud täpsustavate
klauslitega, mistõttu täienes harrastajate andmete kogumise metoodika. Olulisemad
harrastajate arvu langust tinginud täpsustused on:
1) spordiharrastajaks loetakse vähemalt 5-aastast Eestis elavat füüsilist isikut. Varem vanuse
alampiir puudus ja harrastajaks esitati ka alla 5-aastaseid lapsi, kellega läbiviidavaid tegevusi
ei ole õige klassifitseerida spordi harrastamiseks;
2) spordiharrastaja saab samal spordialal kuuluda vaid ühte spordiklubisse või spordikooli.
Muudatuse eesmärk on välistada samade harrastajate kajastamine andmekogus topelt
erinevate organisatsioonide all.
Spordiklubides on võimalik tegeleda enam kui 100 erineva spordialaga. Eestis on viimastel
aastatel toimunud enam kui 1700 liikumisharrastusüritust ning ürituste korraldajatelt laekunud
info kohaselt üritustel osalejate arv kasvab järjest. See annab tunnustust spordiliikumise
laiapõhjalisusest ning organisatsioonide ja tegevuste paljususest.
1. EOK eesmärk on tõsta spordiorganisatsioonide juhtimise kvaliteeti erinevate
seminaride ja koolituste kaudu. EOK eraldab rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide
juhtimisstruktuurides osalemise toetuseks igal aastal 20 000 eurot.
2. Spordiklubides tegutses (kaasa arvatud vabatahtlikud) 2016. aasta lõpus kokku 8019
inimest. Maksu- ja Tolliameti andmete kohaselt maksid spordiorganisatsioonid 2016.
aastal riiklikke makse kokku 22,7 miljonit eurot.
3. Kaitsevägi on Ülemaailmse Sõjaväespordi Nõukogu aktiivne liige ja panustab olulises
määras spordi propageerimisse. 2016. aasta aprillis võõrustas Kaitsevägi Ülemaailmse
Sõjaväespordi Nõukogu kongressi ja peaassambleed. Kaitseliidu spordisündmused on
lõimitud teiste spordiorganisatsioonidega.
4. 2017. aastal toimus esmakordselt Eestis Rahvusvahelise Judoliidu koolitussari IJF
Akadeemia, kus osales üle 10 Eesti treeneri.
Sport 2030 punkt 6.2. Kaardistatakse liikumise ja spordiga seotud majandustegevus ja
tööhõive, töötatakse välja sporditeenuste majandusliku mõju hindamise meetodid, mille
abil saadud tulemusi arvestatakse tõenduspõhiste toetusmehhanismide väljatöötamisel
ja rakendamisel, sporditeenuste ning -toodete arendamisel ja töökohtade loomisel.
Eesmärgi saavutamiseks on ellu viidud järgmised tegevused.
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1. Koostöös Maksu- ja Tolliametiga on viimasel kolmel aastal viidud läbi uuring
treenerite tööhõive ja tasude kohta. Ülevaate uuringu tulemustest ja treeneritele
makstavatest töötasudest annab tabel 5. Uuring kinnitab treenerite tööjõukulude
toetuse positiivset mõju treenerite töötasudele ja tööjõukulumaksude laekumisele.
Tabel 5. Treenerite tööhõive muutust iseloomustavad näitajad

Saanud sotsiaalmaksuga
maksustatud tasu (treenerite
arv / %)
Keskmine brutokuutasu
vahemikus 1–300 eurot
(treenerite arv / %)
Keskmine brutokuutasu
vahemikus 301–800 eurot
(treenerite arv / %)
Keskmine brutokuutasu üle
800 euro (treenerite arv / %)
Saanud töötasu vaid
spordiorganisatsioonist
(treenerite arv / %)
Mitte ükski
organisatsioon/asutus ei
maksa maksustatavat tasu
(treenerite arv / %)

1.01.2012–
31.05.2013

1.01.2013–
31.05.2014

01.01.2014–
01.12.2014

01.01.2015–
31.12.2015

01.01.2016–
31.12.2016

1321

1508

1685

2116

2370

37,05%

39,20%

42,33%

50,00%

53,03%

547

527

531

580

889

41,41%

34,95%

31,51%

27,41%

37,51%

579

736

815

1058

787

43,83%

48,81%

48,36%

50,00%

33,21%

195
14,76%
480

245
16,25%
373

339
20,11%
593

478
22,59%
751

694
29,28%
874

13,46%

9,70%

14,90%

17,73%

19,65%

401

396

332

306

392

11,25%

10,29%

8,34%

7,25%

8,81%

2. Eesti spordiregister on kogunud andmeid ja koostanud kokkuvõtteid spordiklubide
tuludest-kuludest, tööjõu rakendamisest ja tasustamisest. Ülevaade spordiklubide
tuludest ja kuludest on esitatud tabelis 6.
Tabel 6. Andmed spordiklubide tulude-kulude kohta aastatel 2011–2016 (mln eurodes)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Spordiklubide TULUD
49,3
56,1
60,9
65,7
90,1
86,5
sh liikmete maksud klubile
18,0
13,4
13,2
17,2
28,5
23,2
sh annetused ja toetused
18,4
19,2
20,1
22,8
28,7
31,5
sh ettevõtlusest
9,5
14,8
19,7
17,6
25,7
23,5
sh muud tulud
2,4
8,7
7,9
8,1
7,2
8,3
Spordiklubide KULUD
48,9
59,6
59,3
64,7
87,8
82,8
sh tööjõukulud
8,5
9,8
11,0
14,4
23,6
24,9
sh projekti- ja tegevuskulud
35,1
39,6
44,3
46,3
58,7
53,5
sh muud kulud
5,3
10,2
4,0
4,0
5,5
4,4
3. SKT SA koos Rahandusministeeriumiga on kaardistanud ja analüüsinud
spordivaldkonna toetamist kohalike omavalitsuste poolt (joonis 2, lk 7) ning
spordialaliitude toetamist erinevatest avaliku sektori allikatest (joonis 4, lk 9).
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4. Kultuuriministeerium koostöös SKT SA-ga jätkab ka tulevikus erinevate osapoolte
poolt spordivaldkonna toetamisega seotud andmete kogumist.
5. EMSL Jõud üleriigiliste spordimängude korraldamine elavdab kohalikke ettevõtjaid.
Seoses spordimängude läbiviimisega kasutatakse aktiivsemalt spordirajatisi, majutusja toitlustusasutusi. Omavalitsused soovivad spordimänge läbi viia, sest mängude
läbiviimisega kasvab nende piirkonnas tulubaas. EMSL Jõud korraldab
omavalitsustele konkursid spordimängude läbiviimiseks.
Sport 2030 punkt 6.3. Spordikorraldus põhineb avaliku sektori ja
spordiorganisatsioonide koostööl ja rollijaotusel. Avalik sektor on valdavalt tingimuste
looja seadusandluse, toetuste, koolituste ja taristu kaudu, spordiorganisatsioonid on
inimeste kaasajad ja tegevuste korraldajad.
Eesmärgi saavutamiseks on ellu viidud järgmised tegevused.
1. Kultuuriministeerium on haldusreformi seaduse eelnõu kooskõlastamise käigus teinud
ettepaneku seaduse tasandil sätestada, et KOV-id täidavad kultuuri ja spordi
korraldamise ülesandeid ning osutavad oma elanikkonnale vastavaid teenuseid.
2. Spordi toetamine avaliku sektori ja kohaliku omavalitsuse poolt on kirjeldatud
käesoleva aruande esimeses peatükis.
3. EOK eestvedamisel korraldatakse regulaarseid kohtumisi kohalike omavalitsustega, et
selgitada spordikorraldust ning asjaosalistele ootusi ja kohustusi spordisüsteemis.
Sport 2030 punkt 6.4. Tunnustades spordiorganisatsioonide rolli, toetatakse ja
soodustatakse nende mitmekülgset tegevust tagavat ja ratsionaalset arengut.
Kehtestatakse spordiorganisatsioonidele toetuse andmise ühtsed nõuded ja reeglid, mis
lähtuvad eelkõige juhtimise hea tava, ausa mängu ja avalikes huvides tegutsemise
põhimõtetest.
Eesmärgi saavutamiseks on ellu viidud järgmised tegevused.
2016. aastal muudeti spordivaldkonnas kolme määrust, mis kõik on olulised
spordiorganisatsioonide tegevuse toetamisel riigieelarvest.
1. Muudeti Vabariigi Valitsuse 26.05.2011 määrust nr 65 „Eesti spordiregistri asutamise
ja registri pidamise põhimäärus“13 (vastu võetud 23.12.2016, jõustus 01.01.2017,
osaliselt 01.01.2018 ja 01.07.2018).
Muudatuse eesmärk oli korrastada spordiregistri andmeid spordivaldkonna statistika ja
juhtimisotsuste tegemiseks, sealhulgas riigieelarvest spordi toetuseks eraldatavate
vahendite põhjendatud jaotamiseks. Suurendatakse registri volitatud töötleja pädevust
andmete õiguspärasuse tagamiseks.
2. Muudeti kultuuriministri määrust „Treeneri tööjõukulude toetuse määramise
tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning
selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile ning toetuse suuruse jaotamise,
tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord“14 (vastu võetud 20.10.2016, jõustus
29.10.2016, osaliselt 01.10.2017).
13
14

https://www.riigiteataja.ee/akt/129122016027
https://www.riigiteataja.ee/akt/126102016003
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Muudatuse eesmärk oli täpsustada treeneri tööjõukulude toetuse menetlemisega seotud
tingimusi. Üheks oluliseks muudatuseks oli säte, et kuni 0,5% treeneritoetuste
summast võib kasutada paikvaatluste läbiviimiseks, mis on väga oluline töölõik kogu
treenerite tööjõukulude toetuse menetlemise protsessis. Teiseks oluliseks muudatuseks
oli, et riigieelarvest toetatakse ühe treeneri tööjõukulusid kuni 24-treeningtunnise
nädalakoormuse ulatuses, olenemata sellest, mitmes spordiklubis või -koolis treener
töötab.
3. Muudeti
kultuuriministri
21.12.2012
määrust
nr
12
„Riigieelarvest
Kultuuriministeeriumile spordi toetuseks eraldatud vahendite jaotamise kord“15 (vastu
võetud 06.12.2016, jõustus 12.12.2016, osaliselt 01.01.2017).
Koostöös EOK ja spordialaliitudega täiendati ja täpsustati spordialaliitude
tegevustoetuse ja noortespordi toetuse eraldamise aluseks olevaid kriteeriume ja
tingimusi, muu hulgas võetakse arvesse ka hea juhtimistava ja ausa mängu reeglite
järgimist spordiorganisatsioonides.
Sport 2030 punkt 6.5. Riik ja spordiorganisatsioonid väärtustavad ja soodustavad kõigi
vanuserühmadega tegelemist, vabatahtlike kaasamist ning treenerite ja teiste
spordispetsialistide kompetentsuse tõstmist.
Eesmärgi saavutamiseks on ellu viidud järgmised tegevused.
1. 20. novembril 2013 kinnitas SA Kutsekoda kultuuri kutsenõukogu treenerite uued
kutsestandardid ja kutse andmise korra, millega võeti Eestis kasutusele Euroopa
kutseraamistikule vastav 8-astmeline treenerite kutsekvalifikatsiooni süsteem. Eesti
EOK ja SKT SA koordineerimisel toimub treenerite kutseandmise protsess. Seisuga
01.08.2017 on Eesti spordiregistri treenerite alamregistri andmete alusel Eestis kokku
3382 kutsega treenerit, kes jagunevad tasemetelt järgmiselt:
 3. kutsetase – 912 treenerit;
 4. kutsetase – 580 treenerit;
 5. kutsetase – 1024 treenerit;
 6. kutsetase – 682 treenerit;
 7. kutsetase – 182 treenerit;
 8. kutsetase – 2 treenerit.
2. SKT SA viib koostöös Tallinna ja Tartu ülikoolidega läbi regulaarseid treenerite
koolitusi. HTM eraldas selleks otstarbeks SKT SA-le 2016. aastal 72 818 eurot ja
2017. aastal 102 818 eurot. Perioodil 01.01.2016–30.04.2017 viidi 3., 4. ja 5. taset
taotlevatele treeneritele läbi 15 üldainete koolitust, millest võttis osa 782 inimest.
Nimetatud perioodil anti ja taastõendati treenerikutset 1044 korral. Treenerite
kutseandmine on viidud elektroonilisse keskkonda. EOK, SKT SA ja Kutsekoja
koostöös korrigeeriti mitmel korral kutseandmise korda.
3. EOK eestvedamisel toimub spetsiaalne spordijuhtide koolitus, mida tänaseks on
läbinud kõigi maakondade spordiliitude inimesed, samuti on loodud uudsed koolitused
spordialaliitude juhtidele.
4. Nii spordialaliidud kui ka klubid kasutavad võistluste ja ürituste korraldamisel
vabatahtlikke ning spordialaliidud korraldavad klubidele seminare ja konverentse
15

https://www.riigiteataja.ee/akt/109122016014
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vabatahtlike tegevuse hoogustamiseks. Näiteks 2017. aastal EJL taaselustas
vabatahtlike programmi, mille esmane eesmärk oli kaasata vabatahtlikke EJL
suurürituste (valik- ja sõprusmängud, karikafinaal) korraldusse ning kaugemaks
eesmärgiks oli moodustada vabatahtlike grupp, keda oleks võimalik kasutada lisaks
eelnimetatud üritustele ka UEFA Super Cup 2018 korralduses. Spordialaliitudes on
koolitussüsteemid treeneritele, õpetajatele ja ametnikele.
5. Eestimaa Spordiliidu Jõud võistlussüsteemis kaitsevad sportlased eelkõige oma
koduvalla või -linna ja -maakonna au. Erinevate sportimisvõimaluste pakkumine
populariseerib liikumisharrastust ja on hea viis elukvaliteedi tõstmiseks. Osavõtt
Eestimaa Spordiliidu Jõud üritustest on järjepidevalt kasvanud. See omakorda
tähendab, et sport on populaarne ja võistlused vajalikud. Võistlusi korraldatakse
paljudele eri vanuserühmadele. Koos maakondade spordiliitudega pööratakse järjest
enam tähelepanu noortespordile eesmärgiga kaasata sporditegevusse rohkem noori.
Sport 2030 punkt 6.6. Riik ja spordiorganisatsioonid panustavad ühiselt liikumist ja
sporti korraldavate inimeste väljaõppesse ja regulaarsesse täiendamisse ning seotud
elukutsete väärtustamisse.
Eesmärgi saavutamiseks on ellu viidud järgmised tegevused.
1. Alates 2015. aastast rakendatud treenerite tööjõukulude toetus tagas 2016. aastal
sotsiaalsed garantiid ligi 1200 laste- ja noortetreenerile, kes juhendavad enam kui
37 000 lapse ja noore sportimist 369 organisatsioonis. Tööjõukulude toetust
eraldati 2016. aastal 3 870 020 eurot. Enim toetusi saavad jalgpalli-, kergejõustiku, korvpalli-, ujumis- ja võimlemistreenerid, sest nendel aladel on laste ja noorte
treeningrühmi kõige rohkem. SKT SA on alates 2015. aastast koordineerinud ja
vahendanud tööjõukulude toetusi riigieelarvest spordiklubide, spordikoolide ja
spordialaliitude laste ning noortega töötavatele treeneritele. Meetme tulemusena on
oluliselt paranenud treenerite tööhõive. 2014. aastal oli tasustatavaid treenereid
37%, 2016. aastal 53%.
2. Kaitseväes on teenistuses spordiinstruktorid ja Kaitseliidus spordipealikud, neile
on tagatud regulaarne enesetäiendamine.
3. EOK toetab igal aastal minimaalselt kahe maailma tipptreeneri toomist Eestisse
teadmiste jagamiseks.
4. Eestimaa Spordiliit Jõud korraldab igal aastal kevad-, suve- ja sügisseminare, kus
osalevad maakondade ja omavalitsuste esindajad ning sporditöötajad. Seminaridel
käsitletakse erinevaid teemasid ning saadakse vajalikke teadmisi liikumise ja
spordi arendamiseks laiemale elanikkonnale.
5. EOA korraldab iga-aastaseid õpetajate täienduskoolitusi, mis on kindlasti seotud
ka õpetajaameti väärtustamisega. 2.–7.10.2017 toimub eelkõige õpetajatele
suunatud
olümpiaharidusseminar
Olümpias.
Treeneritele
ja
teistele
spordispetsialistidele on suunatud traditsioonilised olümpiamängude-järgsed
arutelukonverentsid (aastast 1992). Rio OM järgne arutelukonverents toimus
07.10.2016; järgmine selleteemaline konverents toimub 2018. aastal.
6. Spordialaliitudes toimuvad regulaarsed tasemekoolitused treeneritele ja
kohtunikele. Lisaks on mitmel alal alustatud ka klubijuhtide koolitamisega.
Spordiorganisatsioonid viivad läbi noortele, amatööridele ja naistele suunatud
konverentse, seminare ja koolitusi.
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7. Alates 2011. aastast on Tartu Ülikooli Pärnu kolledži rakenduskõrghariduse
õppekavas
ettevõtlus
ja
projektijuhtimine
võimalik
spetsialiseeruda
spordikorralduse erialale. Spordi korraldamisega seotud õppeainete maht
moodustab ligi 50% õppekavast.

3.3. Liikumine ja sport on vaimsuse, sidususe ja positiivsete
väärtushinnangute kandja
Sport 2030 punkt 7.1. Sportimine eeldab kokkulepitud reeglite täitmist, lugupidamist
kaaslaste ja konkurentide suhtes, oskust ausalt võita ja väärikalt kaotada.
Lugupidamine
konkurentide
suhtes
loob
ühiskonnas
aluse
positiivsete
väärtushinnangute kujunemisele. Sport on tõhus kasvatus- ja kaasamisvahend, mille
mõjul saab laiendada ühistegevust ja ühiskonna lõimumist.
Eesmärgi saavutamiseks on ellu viidud järgmised tegevused.
1. EOK initsiatiivil on välja töötatud hea juhtimise tava spordiorganisatsioonidele.
(täpsem ülevaade aruande 2. osas „Olulised muudatused spordis“, lk 18).
2. Alates 2015. aastast viiakse Siseministeeriumi eestvedamisel ellu spordil põhinevat
ennetusprogrammi SPIN, mille abil luuakse noortele lisavõimalused sisustada oma
vaba aega, osaleda sporditegevuses ja omandada eluks vajalikke oskusi. Programmis
osales 2016. aastal ligi 400 last Tallinnas. Programmi viiakse ellu Euroopa
Sotsiaalfondi 2014–2020 vahenditest. 2016. aastal tehti programmi SPIN
elluviimiseks kulutusi ligi 200 000 euro ulatuses. Programmi laienemine IdaVirumaale on toimunud edukalt. Tegevustega jätkatakse 2017. aastal.
3. Viimastel aastatel on lõimumise valdkonda tegevustesse üha enam kaasatud spordi ja
liikumisharrastusega seotud ettevõtmisi. Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus
Meie Inimesed algatas projektikonkursi „Ühise kultuuriruumi loomine ja lõimumise
toetamine kultuuri- ja sporditegevuste kaudu“, mille kaudu on viimasel kahel aastal
toetatud mitmeid spordi ja liikumisega seotud projekte.
4. Koolisport aitab koolidevaheliste võistluste ja liikumisprojektide võistkonnavaimu
kaudu õpetada ja väärtustada kaaslaste austamise vajalikkust spordis ja elus ning
samuti tunnustada ausa mängu ja olümpismi reegleid.
5. Eesti Olümpiaakadeemia korraldab aastast 1997 konkurssi „Noorte sport ja aus
mäng“, mille eesmärk on väärtustada ausust ja kaasvõistlejatega arvestamist noorte
spordis. Väga paljud EOA olümpiaharidusprojektid põhinevad spordi kui tõhusa
kasvatus- ja kaasamisvahendi kasutamisel (kooliolümpiamängude projekt, samuti
läbiviidud erinevad integratsiooni- ja väärtuskasvatuse projektid, lisaks EOA
noortesessioonid, mis on kasvanud rahvusvaheliseks). EOA konkursi „Noorte sport ja
aus mäng“ 2016. aasta võitjale anti auhind üle EOA aastakonverentsil 3.05.2017.
Sport 2030 punkt 7.2. Olümpismi, spordikultuuri ja -eetika põhimõtteid tutvustatakse ja
õpetatakse koolides ning spordiklubides õppe- ja treeningprotsessi lahutamatu osana.
Spordiajaloo pärandit ja spordisangarite eeskuju rakendatakse sportlike väärtuste ja
spordikultuuri propageerimisel.
Eesmärgi saavutamiseks on ellu viidud järgmised tegevused.
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1. SKT SA annab igal aastal välja Eesti spordi aastaraamatut, millel on ligi sajandi
pikkune Eesti-kesksete sporditeaberaamatute traditsioon. Aastaraamat kajastab Eesti
sportlaste medalivõite konkreetsel aastal, tavapäraselt on ära toodud täiskasvanute,
juunioride ja noorte Eesti meistri-, karika- ja maavõistlused ning sõpruskohtumised
enam kui 60 spordialal. Rubriigis „Aastaring“ on kronoloogiliselt esitatud spordiaasta
tähtsamad sündmused, samuti EOK, Kultuuriministeeriumi ja spordialaliitude
tähtsamad ettevõtmised. „Eesti spordi aastaraamat 2016“ ilmus 2017. aasta veebruari
alguses ja esitlus toimus 14. veebruaril.
2. SKT SA uuendab Kultuurkapitali toetusel regulaarselt „Eesti spordibiograafilist
leksikoni“ (ESBL). Ligi 6200 sportlase, treeneri, spordiajakirjaniku, spordimeediku,
sporditöötaja ja -juhi andmetega ESBL on kujunenud väärtuslikuks ja laialt
kasutatavaks andmekoguks.
3. SKT SA uuendab regulaarselt ja annab nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal välja
treenerikoolituse materjale. Viimasel ajal on välja antud üldainete koolituse
õppematerjal „Abitreener, tase 3“ kordustrükk; koostöös TLÜ kirjastusega anti välja
„Tennise anatoomia“. Ettevalmistamisel on üldainete koolituse õppematerjali
„Treener, tase 5“ venekeelne väljaanne.
4. Eesti Antidopingu (edaspidi EAD) haridustöö osaks on külalistundide läbiviimine
koolides. Ajavahemikus 1.09.2016–31.05.2017 jõuti ligikaudu 700 õpilaseni nii
põhikoolist kui ka gümnaasiumist, kellele tutvustati puhta spordi põhimõtteid. Suur
osa haridustegevusest on läbi viidud noorte puhta spordi saadikute abiga, kes on
saanud tundide läbiviimiseks spetsiaalse ettevalmistuse. Samalaadset tegevust on
plaanis jätkata ka tulevikus, et pakkuda üldharivat teadmist spordi väärtustest.
5. Eestimaa Spordiliit Jõud andis kümnendat korda välja aastaraamatu, mis sisaldab kõigi
EMSL Jõud poolt 2016. aastal korraldatud võistluste tulemusi, maakondade
spordiliitude andmeid ja 2017. aasta spordikalendrit. Spordiliidu Jõud 70.
aastapäevaks ilmus Tiit Lääne koostatud spordiliidu kümmet viimast aastat hõlmav
raamat „Jõud 70“. Esimene juubeliraamat nägi trükivalgust 1971. aastal, mil
spordiühing sai 25-aastaseks. Käesolev raamat on järjekorras kuues, millega on kaante
vahele saanud spordiliidu kõik 70 tegutsemisaastat.
6. Eesti Koolispordi Liit korraldab üleriigilist spordimälumängu Bumerang, milles
tutvustatakse Eesti ja rahvusvahelise spordiajaloo tähtsamaid sündmusi ja fakte. Eesti
olümpiavõitjad, tiitlivõistluste medalistid ja tippsportlased osalevad EKSL võistlustel.
7. Kooliolümpiamängude projekti kohustuslikuks osaks on olümpiaharidusperiood, mille
raames tutvustatakse ja õpetatakse olümpismi, spordikultuuri ja -eetika põhimõtteid
ning rakendatakse spordiajaloo pärandit ja spordisangarite eeskuju sportlike vääruste
ja spordikultuuri propageerimisel. Kooliolümpiamängude eesmärkideks on
olümpiaideede tutvustamine õpilastele ja spordiharrastuse populariseerimine koolide
spordielu värvikamaks muutmise kaudu. 2016. aastal toimusid kooliolümpiad 31
koolis – esindajaid oli 121 koolist kokku 16 005 õpilasega. 2017. aastal toetab EOA
17 kooliolümpiamängude korraldamist, millest võtab osa ligi 10 000 õpilast. 2018.
olümpia-aastal on kooliolümpiamängude korraldamine kindlasti veelgi arvukam.
8. Alates 14. aprillist 2016 sai senisest riiklikust spordimuuseumist Sihtasutus Eesti
Spordi- ja Olümpiamuuseum. 2016. aastal korraldati muuseumis järgmised näitused:
olümpianäitus „Tahtmine oli suur“, jalgpallinäitus „Kuningas jalgpall“ ja motonäitus
„Mürisevad soolod“. Viidi läbi jalgpallikonverents. Iga-aastaselt korraldatakse rida
mälumänge, seda ka muuseumiöö ja Teadlaste Öö raames. Museaalide arv oli 2016.
aastal 138 625, neist digitaliseeritud 94 726. Külastatavus oli 6133.
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9. Spordiorganisatsioonid kaasavad oma üritustele, koolitustele ja võistlustele praeguseid
ja endiseid spordikuulsusi, et propageerida spordi põhiväärtusi, tuua neid eeskujuks ja
aidata kaasa regulaarselt spordiga tegelevate inimeste osakaalu kasvule.
Sport 2030 punkt 7.3. Spordi korraldamisel pakutakse tegevusi, mis on kõigile avatud ja
atraktiivsed ning aitavad luua kontakte, olenemata inimeste sotsiaalsest taustast,
vanusest, soost, rahvusest ning kehalisest ja vaimsest võimekusest.
Eesmärgi saavutamiseks on ellu viidud järgmised tegevused.
1. Kaitsevägi toetab vigastada saanud kaitseväelaste osalemist rahvusvahelistel haavata
saanud kaitseväelaste sportmängudel Invictus Games, mis on leidnud laialdast
kajastamist meedias ja peaks innustama ka teisi sarnases olukorras olevaid isikuid
võimaluste piires spordiga tegelema. Kaitseliidu spordisündmused on reeglina avatud
kõigile soovijatele.
2. Siseministeeriumi valitsemisalas viis MTÜ SPIN jätkuvalt läbi spordil põhinevat
kogukondlikku ennetusprogrammi SPIN. Projekt „Noortele arenguvõimaluste
pakkumine programmi SPIN abil“ aitab ennetada ja vähendada riskirühmas olevate
10–18-aastaste noorte sotsiaalset tõrjutust ja tööturuprobleeme ning toetada noorte
aktiivse eluhoiaku kujunemist. Tegevuse elluviimisega pakutakse noortele
vabaajategevuses osalemise kaudu lisavõimalusi arenguks ja eneseteostuseks. Samuti
toetatakse nende eluks vajalike oskuste arendamist struktureeritud, kuid noorte
huvidest ja vajadustest lähtuvate tegevuste abil. Seeläbi on võimalik kaasata
programmi sihtrühma ühiskondlikku ellu, ennetada ja vähendada noorte riskikäitumist
ning toetada ettevalmistust elus toimetulekuks. Programmi laienemine Ida-Virumaale
on toimunud edukalt. Tegevustega on jätkatud ka 2017. aastal.
3. EPK loob oma igapäevategevustega tingimusi, et erinevate puuetega inimestel oleks
võimalusi spordiga tegelemiseks.
4. Spordiorganisatsioonid korraldavad puuetega inimestele turniire ja sõpruskohtumisi.
2017. aastal viis Eesti Jalgpalli Liit läbi integratsiooniprojekti „Me räägime jalgpalli
2017“. Samuti on Eesti Jalgpalli Liit SOS turvakodude ametlik partner ja korraldab
regulaarselt turva- ja asenduskodude jalgpallipäevi.
5. Eesti Karate Föderatsioon on kolmel aastal läbi viinud projekti „Et suvi ei läheks
luhta“, mis on suunatud 8–18-aastastele koolinoortele, olenemata nende sotsiaalsest
taustast, vanusest, soost, rahvusest, kehalisest ja vaimsest võimekusest. Projekt toimus
suvisel koolivaheajal erinevates kohtades üle Eesti ja selles osales ligi 3000 last.
6. Eesti Võimlemisliit tegeleb mitmesuguste programmide kaudu aktiivselt võimlemise
populariseerimisega erinevate sihtgruppide (mehed, lapsed, eakad, puuetega inimesed)
hulgas.
7. Paljud spordiklubid võimaldavad osalustasude soodustusi ja pakuvad piiratud
võimalustega peredele tasuta treenimise võimalusi.
Sport 2030 punkt 7.4. Spordikultuuris on oluline roll vabatahtlikul tegevusel.
Vabatahtlike paremaks kaasamiseks luuakse nende koolituse, motiveerimise ja
tunnustamise süsteem.
Eesmärgi saavutamiseks on ellu viidud järgmised tegevused.
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1. Kaitseliidus on olemas tunnustamis- ja kompensatsioonisüsteem, mis toetab just
vabatahtlikku tegevust, mille hulgas on ka spordi propageerimine ja sportmängude
korraldamine.
2. Vabatahtlike kaasamise arendamiseks on Siseministeerium toetanud vabatahtliku sõbra
märgise väljaandmist, millega tunnustatakse vabatahtlike kaasamise head taset ja
professionaalsust Eesti vabaühendustes. Märgi saavad organisatsioonid, kes on
osalenud vabatahtliku sõbra arendusprogrammis, on vabatahtlike kaasamise põhjalikult
läbi mõelnud ning vabatahtliku tegevuse hea tavaga kooskõlas korraldanud. Märgi
saanud organisatsioonide pakutavaid vabatahtliku tegevuse võimalusi tutvustatakse
Vabatahtlike Väravas www.vabatahtlikud.ee. Märki annab välja Eesti Külaliikumine
Kodukant ja toetab Siseministeerium.
3. Lisaks on pandud alus vabatahtliku tegevuse võrgustikule, mis koondab vabatahtlikku
tegevust edendavaid ühendusi üle Eesti. Võrgustik on avatud kõigile
organisatsioonidele, mis kaasavad vabatahtlikke olulisel määral.
Kodanikupäeva puhul tunnustab Siseministeerium aumärgiga vastutustundlikke ja
hoolivaid inimesi, kes on näidanud ennast kodanikuna parimast küljest. Seda autasu on
võimalik saada ka vabatahtliku töö eest enda kogukonnas.
4. MTÜ Spordiaasta on 2016. aastal ellu kutsunud üle-eestilise spordivabatahtlike
liikumise, mille ülesandeks on spordivaldkonda panustavate vabatahtlike arvu
suurendamine, tehtava töö kvaliteedi tõstmine ning nii spordivabatahtlike kui ka
spordivabatahtliku töö võimaluste leidmise lihtsustamine. Ettevõtmist toetavad
Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Hasartmängumaksu Nõukogu. Spordivabatahtlike
liikumise käivitamisel keskendutakse järgmistele tegevustele:
 spordivabatahtlikkuse teemaliste loengute läbiviimine kõrg- ja üldhariduskoolides;
 spordivabatahtlike kämpus-klubide käivitamine ja testimine;
 spordivabatahtlike Facebooki kommuuni edasiarendamine ja turundus, esimene
kampaania „Hakka spordivabatahtlikuks“ käivitus maikuus;
 spordivabatahtlike festivali korraldamine ja aasta spordivabatahtliku auhinna
väljaandmine. Sügisel 2016 korraldati spordivabatahtlike ja nende eestvedajate
inspireerimiseks, motiveerimiseks ja koolitamiseks koostöös Tallinna Ülikooliga
Spordivabatahtlike Foorum, millest võttis osa ligi 300 osalejat.
5. Rahvusvaheline spordivabatahtlike liikumine Scult.com sai Erasmus+ rahastuse.
6. Kõik Eesti Olümpiaakadeemia tegevused põhinevad vabatahtlikul tööl. Noorte
vabatahtlike paremaks kaasamiseks on algatatud EOA noortesessioonide traditsioon,
mille korraldajaks on olnud aktiivne EOA noortegrupp.
Sport 2030 punkt 7.5. Pööratakse enam tähelepanu spordivõistluste pealtvaatajate
identiteedi, ühtekuuluvustunde ja käitumiskultuuri edendamisele.
Eesmärgi saavutamiseks on ellu viidud järgmised tegevused.
1. Aastast 2014 kasutatakse EOK eestvedamisel spordi tutvustamiseks kampaaniat
„Terve Eesti eest“. Aastast 2016 võivad seda kasutada kõik ürituste korraldajad.
Eesmärgiks on spordi kui valdkonna kuvandi parendamine ning inimeste kaasamine
liikumisse ja sporditegevusse.
2. Mitmed spordialaliidud organiseerisid fännireise Eesti koondiste välismängudele või
tiitlivõistlustele, välja on töötatud fänniatribuutika. Järjest populaarsemaks on
muutunud pealtvaatajatele transpordi korraldamine võistluste läbiviijate ja
spordiklubide poolt, et huvilised üle Eesti saaksid spordivõistlustele kaasa elada.
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3. Suurvõistluste puhul korraldatakse üha enam võistluste pealtvaatajatele mõeldud
festivalialasid, kust on võimalik soetada nii Eesti lipuvärvides kui ka spordiklubide
tunnusvärvidega atribuutikat. Vastavalt spordialaliidu, spordiklubi ja sportlaste soovile
toimuvad enne või pärast võistlusi kohtumised sportlaste, treenerite ja pealtvaatajate
vahel.
Sport 2030 punkt 7.6. Soodustatakse vähemuste ühiskonda sulandumist
erivajadustega inimeste kaasamist spordi mitmekülgsete võimaluste kaudu.

ja

Eesmärgi saavutamiseks on ellu viidud järgmised tegevused.
1. Eesti Paralümpiakomitee koordineerib kõikide erivajadustega inimeste saavutussporti
ning oma liikmete tegevuse kaudu kõikide erivajadustega inimeste sportlikku tegevust.
EPK liikmeteks on Eesti Invaspordi Liit, Eesti Kurtide Spordiliit, Eesti Pimedate
Spordiliit, Eesti Vaimsete Puuetega Inimeste Spordiliit ja Eesti Puuetega Inimeste
Ujumisliit. Eriolümpia Eesti Ühendus tegeleb vaimse ja liitpuudega inimeste
treeningute, võistluste ja kultuuriürituste korraldamisega ning koondab 32
liikmesorganisatsiooni ja 2000 erineva puude raskusastme ja puude liigiga inimest, kes
on enamasti seotud hooldekodude, koolkodude, erikoolide, lastekodude,
päevakeskuste või toimetulekukeskustega. Eriolümpia on alustanud ühendava spordi
projekti elluviimisega: tavainimesed treenivad ja võistlevad koos intellektipuudega
inimestega. 2017. aastal korraldati Euroopa Liidu projektide abil kaks koolitust
ühendava saalihoki näitel ning hilissügisel toimub turniir. Samuti toimus septembris
spordinädala raames ühendava spordi turniir „Saalihokipäev kuulsustega“, mille
eesmärk oli kaasata sellele päevale tuntud inimesi ja tutvustada eriolümpia liikumist.
Paraolümpiast eristab eriolümpiat asjaolu, et siin on esmatähtis osavõtt, kuid
paraolümpia on orienteeritud tulemusele/saavutusele.
2. Mitmed spordialaliidud on viimastel aastatel näidanud üles huvi korraldada võistlusi ja
üritusi ka puuetega inimestele. Pärnu Kahe Silla Klubi korraldab Pärnus kahe silla
jooksu, kus on kavas ka ratastoolisõit. Tennises alustati tööd erivajadustega laste
grupiga, kes harrastavad ratastoolitennist. Analoogne täiskasvanute grupp harrastab
ratastoolitennist juba kolm aastat. Alates 2015. aastast on Eesti kergejõustiku
meistrivõistlustel kavas ka invasportlaste alad. 2017. aastal kavatseb Eesti Golfi Liit
korraldada golfivõistlusi ka erivajadustega inimestele.
3. Parimaid puuetega sportlasi tunnustatakse koos teiste sportlastega aasta lõpus.
Valitakse aasta parim paraolümpia mees- ja naissportlane. Auhinnad antakse üle aasta
lõpus toimuval spordiaasta tähtede galal.
4. Spordiseadus kehtestab reeglid olümpiavõitja riikliku toetuse saamiseks. Toetust
määratakse ja makstakse ka isikule, kes on saavutanud võidu paraolümpiamängude
programmi kuuluval spordialal ning vastab kõigile seaduses sätestatud nõuetele.
5. 2013. aasta novembris lepiti valitsuskabinetinõupidamisel kokku, et alates 2014.
aastast premeeritakse tiitlivõistlustel edukalt esinenud erivajadustega sportlasi ja
nende treenereid EPK ja Eesti Eriolümpia Ühenduse kaudu.
6. Kultuuriministeerium eraldab kaks korda aastas riikliku spordistipendiumi, mille
saajateks on olnud ka edukad puudega sportlased.
7. Aastatel 2016 ja 2017 jätkub EPK ja Eesti Eriolümpia Ühenduse kaudu treenerite
toetamine eesmärgiga edendada liikumispuudega inimeste liikumisharrastust.

41

8. Eestis on valmimas maailma esimene Trail-O MOBO rada, mis on mõeldud
täppisorienteerumiseks ja pakub orienteerumisharrastuse võimalusi erivajadustega
inimestele.
9. Nii EOA kooliolümpiamängude projekti kui ka noortesessiooni raames on kaasatud
erivajadustega inimesi. 2.–6.06.2017 toimusid kooliolümpiamängud Tartu Kroonuaia
Koolis.
Sport 2030 punkt 7.7. Spordiideaalide, ausa konkurentsi ja spordi puhtuse ning
turvalisuse ja ohutu keskkonna nimel võideldakse kompromissitult dopingu kasutamise,
sporditulemustega manipuleerimise ja pealtvaatajate vägivaldse käitumise vastu, täites
vastavaid rahvusvahelisi kokkuleppeid, täiendades riigisisest õiguslikku regulatsiooni ja
edendades koostööd riigi sees ning riikide vahel.
Eesmärgi saavutamiseks on ellu viidud järgmised tegevused.
1. Sihtasutus Eesti Antidoping on nimetatud punktile kaasa aidanud läbimõeldud ja
nõuetele vastava dopingukontrolli ning puhta spordi teemalise haridustööga.
Ajavahemikus 1.09.2016–31.05.2017 viidi läbi 195 dopingutesti, nii võistlussiseselt
kui ka -väliselt, mis vastab WADA esitatud standarditele. Haridustöös on sama
ajavahemiku jooksul koolitatud 1700 inimest, neist 180 sportlast ja 240 treenerit.
2016. aastal tehti rekordarv teste Eestis. 2017. aastal on kavas testimist tõhusamalt
kavandada, et vastata täpsemalt WADA nõudmistele.
2. Olulise teavituskampaaniana toimus Eestis teist korda puhta spordi nädal16.
3. Lisaks on Eesti Antidopingul planeeritud 2017. aastal reguleerida selgemini koostööd
erinevate valdkonnaga seotud organisatsioonidega: Terviseamet, Politsei- ja
Piirivalveamet, Ravimiamet, Veterinaar- ja Toiduamet ning Maksu- ja Tolliamet jm.
4. EOK suurendab SA Eesti Antidopingule minevat toetust 2018. aastal 30%. Samuti
käivituvad 2018. aastal tegevused, mis on seotud kokkuleppemängude vastase
võitlusega.
5. Alates 2018. aastast on Euroopa Kergejõustikuliit kehtestamas korda, kus sportlane,
kes ei ole läbinud online anti-dopingu testi, ei pääse võistlema Euroopa
meistrivõistlustele.
6. Justiitsministeeriumi ja Rahandusministeeriumi koostöös valmistati 2016. aastal ette
hasartmänguseaduse muutmise seadus, millega sätestati, et spordivõistluste
tulemustega manipuleerimine ja selle tulemusel kihlveokelmuste sooritamine on
kriminaalkorras karistatav. Seaduse muudatus jõustus 6. detsembril 2016.
7. Euroopa Nõukogu avas 3. juulil 2016 liikmesriikidele allakirjutamiseks uue
vägivallavastase konventsiooni Council of Europe Convention on an integrated safety,
security and service approach at football matches and other sports events17. Uus
konventsioon asendab pärast selle jõustumist praegu kehtiva jalgpallivõistluste ja
teiste spordiürituste pealtvaatajate vägivalda ning muid korrarikkumisi käsitleva
Euroopa
konventsiooni18.
Kultuuriministeeriumi,
Siseministeeriumi
ja
Välisministeeriumi koostöös valmistatakse ette Vabariigi Valitsuse korraldus
konventsiooniga liitumiseks.

16

http://www.antidoping.ee/valmistume-puhta-spordi-nadalaks-3-10-aprillil/
http://www.coe.int/t/dg4/sport/Source/TRV/Adopted%20version_Convention%20Safety%20Security%20Service_EN.pdf
18
https://www.riigiteataja.ee/akt/225579
17
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Sport 2030 punkt 7.8. Lastele ja noortele tagatakse sportimiseks eakohased ning
turvalised olud.
Eesmärgi saavutamiseks on ellu viidud järgmised tegevused.
1. Lastele ja noortele eakohaste ning turvaliste olude tagamiseks viivad spordialaliidud
läbi koolitusi nii treeneritele, klubijuhtidele kui ka lapsevanematele. Samuti on
mitmed spordialaliidud kehtestanud nõuded noorsportlase tervisekontrolli
läbiviimiseks.
2. Eesti Jalgpalli Liit alustas 2016. aastal kampaaniaga „Aus mäng“, mille pilootprojekti
raames saavad kohtunikud osal noortemängudel anda pärast mängu nn rohelise kaardi
mängijatele, kes on mängus silma paistnud „Ausa mängu“ ideoloogiast lähtuva
tegevusega.
3. Eesti Kergejõustikuliit kasutab laste ja noorte treeningutel IAAF laste kergejõustiku
komplekti, mis on just nimelt valmistatud selliselt, et tagada turvalisus ja viia
vigastuste oht minimaalseks.
Sport 2030 punkt 7.9. Spordi korraldamisel ning sporditaristu rajamisel ja
ajakohastamisel järgitakse keskkonnasäästlikkuse põhimõtteid.
Eesmärgi saavutamiseks on ellu viidud järgmised tegevused.
1. EOK president Urmas Sõõrumaa ja taristukomisjoni juht Riho Terras saatsid kõikidele
maakondadele meeldetuletuse, milles meenutasid, et spordirajatiste rajamisel tuleb
järgida pikaajalist kasu, keskkonnasõbralikkust ja objektide jätkusuutlikkust.
2. Järjest enam on võistluste korraldamine ja spordikorraldus laiemalt paberivaba ning
paljudel spordialaliitudel ja võistluste korraldajatel on kasutusele võetud tänapäevased
tõhusad elektroonilised lahendused, millega vähendatakse võistlustega seotud
materjalide väljaprintimist.
3. Uute spordiobjektide ja tervisespordikeskuste arendamisel ja planeerimisel kasutatakse
järjest enam keskkonnasäästlikke ja ökonoomseid lahendusi (rajad on kaetud
puulaastudega, LED valgustid jms).
Sport 2030 punkt 7.10. Spordiorganisatsioonides järgitakse hea juhtimistava reegleid.
Mitmed rahvusvahelised organisatsioonid (Euroopa Liit, Euroopa Nõukogu, rahvusvaheline
olümpiakomitee) on viimase 10 aasta jooksul välja töötanud hea juhtimistava põhimõtted
spordiorganisatsioonidele. Nende põhjal alustas EOK koos spordiorganisatsioonidega 2015.
aastal Eesti spordiorganisatsioonidele hea juhtimistava põhimõtete väljatöötamist. Toimunud
on arutelud spordiorganisatsioonidega ning 2017. aastal kiideti hea juhtimistava põhimõtted
heaks EOK täiskogul.

3.4. Eesti on rahvusvahelisel tasemel tulemuslikult ja väärikalt
esindatud
Sport 2030 punkt 8.1. Eestit tuntakse spordisaavutuste poolest. Eesmärk on selle tuntuse
hoidmine ning kasvatamine inimeste spordiharrastuse, rahvuslike ja rahvusvaheliste
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saavutuste, spordivõistluste korraldamise ning rahvusvahelisel tasemel esindatuse
kaudu.
Eesti on olnud viimastel aastatel edukas rahvusvaheliste suurvõistluste korraldaja ja
võistlustel osaleja. Eestis toimuvad regulaarselt mitmed rahvusvahelised spordiüritused, mis
toovad Eestisse märkimisväärse arvu väliskülalisi ning aitavad kaasa turismile ja Eesti
tutvustamisele Euroopas ja maailmas (täpsem ülevaade aruande I osas, saavutussporti
iseloomustavad näitajad, lk 9).
Eesti sportlased on võitnud viimastel aastatel rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt üle 125 medali
aastas, millest umbes 10% on saavutatud olümpiadistsipliinidel. Ülevaate eestlaste
medalivõitudest annab joonis 5 (lk 9).
Lisaks rahvusvahelistele tiitlivõistlustele osalevad eestlased aktiivselt ka harrastajatele
suunatud rahvusvahelistel võistlustel.
Kaitsevägi osaleb regulaarselt rahvusvahelistel sõjaväespordi võistlustel ja korraldab neid ka
Eestis. Ettevõtted võtavad osa rahvusvahelistest firmaspordi võistlustest. Eesti noored
osalevad koolinoorte ja üliõpilaste võistlustel. EPK lähetab sportlasi nii
paraolümpiamängudele, kurtide olümpiamängudele kui ka teistele tiitlivõistlustele.
Sport 2030 punkt 8.2. Saavutusspordi arendamisel on prioriteediks laste ja noorte
regulaarne, mitmekülgne ning plaanipärane treeningtegevus spordiklubides ja
spordikoolides. Pädevate treenerite juhendatud treeninguid toetab õpi- ja
sportimisvõimaluste ratsionaalne ühendamine ning stimuleeriv ja avatud
võistlussüsteem.
Eesmärgi saavutamiseks on ellu viidud järgmised tegevused.
1. HTM on eraldanud tippsportlaste ning treenerite õpingute toetamiseks STK SA-le
2015. aastal 72 818 eurot, 2016. aastal 72 818 eurot ja 2017. aastal 102 818 eurot
ning EOK-le 2015. aastal 400 000 eurot, 2016. aastal 300 000 eurot ja 2017. aastal
270 000 eurot. Toetatakse endiste ja praeguste tippsportlaste ning treenerite
õpinguid
kõrgvõi
kutsekoolis,
õppursportlaste
spordikoolitust,
õppestipendiumide eraldamist tippsportlastele spordi ja õpingute ühitamiseks kõrgvõi kutsehariduse omandamisel, treeneri kutsetaseme koolitusi jms.
2. Treenerite tööjõukulude toetusega on 2016. ja 2017. aastal tagatud regulaarne
treeningtegevus pädevate treenerite juhendamisel ligikaudu 37 000 lapsele ja
noorele.
3. HTM toetab AS-iga Audentes sõlmitud hankelepingu alusel 200 noore
tippsportlase õpingute ja treeningute ühitamist nii Tallinnas kui ka Otepääl kuni
aastani 2020.
Sport 2030 punkt 8.3. Riik väärtustab laste ja noorte sihipärast sporditegevust ning
toetab seda valdkonda süsteemselt. Luuakse ja arendatakse piirkondlikke ning
üleriigilisi õppe- ja treeningkeskusi.
Eesmärgi saavutamiseks on ellu viidud järgmised tegevused.
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1. Vabariigi Valitsus on kokku leppinud noorte huvitegevuse toetussüsteemi
rakendamises.
2. Õppursportlaste toetamiseks (AS Audentes) eraldati 2015. aastal 975 803 eurot ja
2016. aastal suurendati summat 100 000 euro võrra, kokku 1 075 803, 2017. aastal
samuti 1 075 803 eurot. 2000. aastal sõlmiti AS-ga Audentes 20-aastase kestusega
leping, mille kohaselt kohustuti koolitama igal aastal 200 õppursportlast Audentese
Spordigümnaasiumis Tallinnas ja Otepääl. Planeeritud vahendid hõlmavad spordi-,
haridus-, toitlustus-, spordimeditsiini ja majutusteenuse kulusid. Juhtimiseks
kavandatud toetus katab raamatupidamise, IT, turunduse, personali- ja üldjuhtimise
teenust. Tegemist on üldhariduskooliga, 9.–12. klassi õpilaste vastuvõtt toimub
spordialaliitude ettepanekutel ja õppijate sportliku taseme alusel. Planeeritud
vahenditest kaetakse eelkõige spordiõppega seotud kulusid.
3. HTM toetab Eesti Akadeemilise Spordiliidu, Eesti Kutsekoolispordi Liidu ja Eesti
Koolispordi Liidu tegevust.
4. Laste ja noorte sihipärase sporditegevuse toetamiseks eraldab riik spordiklubidele,
spordikoolidele ja spordialaliitudele treenerite tööjõukulude toetust alates 2015.
aastast.
5. Kultuuriministeerium eraldab spordialaliitudele noortega tehtavaks tööks aastas 1,7
miljonit eurot. Spordialaliitudel on kohustus vastavalt kultuuriministri 21.12.2012
määrusele nr 12 eraldatud summast 75% edasi anda tulemuslikult töötanud
spordiklubidele ja -koolidele noortespordi toetamiseks.
6. Rahandusministeeriumi koordineeritavatest regionaalarengu toetusmeetmetest on
laste- ja noorte spordi- ja treeningkeskusi toetatud perioodi 2014.–2020. aasta EL-i
struktuurivahenditest rahastatava „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise“
meetmest. Meetme ühe alasuunana toetatakse ka piirkondlikule arengule oluliste
turismi- ja külastusobjektide rajamist, millest mitmed on olnud suunatud täpsemalt
spordi- ja rekreatsioonivõimaluste arendamisele. Näiteks toetatakse meetmest
Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskuse II etapi arendamist kogusummas 1 206 038
euroga. Projekti oodatavaks tulemuseks on lisaks loodavatele töökohtadele
Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskuses sportimis- ja vabaajavõimaluste
mitmekesistamine ning noorte ja laste osalejate arvu kasv sealsetes spordilaagrites.
7. Lisaks jätkub Regionaalsete investeeringute programmi elluviimine, millest toetatakse
regionaalseid investeeringuid, muu hulgas laste ja noorte sportimise ja aktiivse vaba
aja veetmise tingimuste parandamiseks maakonnakeskustes ja nende tagamaal.
Meetme elluviimine jätkub ka 2018. aastal.
8. EOK toetab piirkondlikku Tartu Spordiakadeemiat, kus spetsiifilist teenust saab 23
noorsportlast, kes õpivad nii gümnaasiumi kui ka kõrgkooli tasemel.
9. EOK toetab Eesti noorte võistkondade lähetamist noorte olümpiavõistlustele.
10. Kultuuriministeeriumi üheks prioriteediks järgmistel aastatel on Kääriku
Spordikeskuse arendamine, mis on tulevikus üleriigiliseks treeningkeskuseks ka
noorsportlastele. Kääriku Spordikeskuse arendamine on kajastatud aruande viiendas
peatükis.
Sport 2030 punkt 8.4. Tippsaavutustele orienteeritud sportlastele luuakse kõrgkoolides
ja jõustruktuurides tingimused rahvusvahelisel tasemel konkureerimiseks,
soodustatakse tööandjate poolt paindlike töötingimuste rakendamist.
Eesmärgi saavutamiseks on ellu viidud järgmised tegevused.
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1. Kaitsevägi arendab Eesti tippsporti, tagades sportlastele sotsiaalsed garantiid, võttes
neid teenistusse Kaitseväe spordirühma; praegu on Kaitseväe teenistuses 20 sportlast.
Samuti võimaldatakse tippsaavutustele orienteeritud sportlastele paindlikumad
võimalused ajateenistuskohustuse täitmiseks.
2. EOK on teinud koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Kaitseväega, et
sportlased saaksid ühendada kaitseteenistuse või hariduse omandamise ja sportlikud
eesmärgid. Igal aastal tasutakse endiste ja praeguste tippsportlaste kõrg- ja
kutsehariduse õpinguteks 50 000 eurot.
3. EPK teeb koostööd kaitsejõududega, kaasates vigastatud sõdureid oma võistlustele
ning jagades infot rahvusvaheliste võistluste kohta.
Sport 2030 punkt 8.5. Riigi ja spordiorganisatsioonide eesmärk on Eesti tulemuslik ja
väärikas esindamine rahvusvahelistel võistlustel. Selleks tuleb arendada spordi
rahastamise mudeleid ning täiustada tippsporti toetavat õigusruumi.
Eesmärgi saavutamiseks on ellu viidud järgmised tegevused.
1. Valitsuskabinet kiitis riigieelarvestrateegia 2017–2020 arutelul heaks ning kinnitas
Kultuuriministeeriumi ettepanekud suurendada spordialaliitude iga-aastast rahastust
1,5 miljoni euro võrra.
2. Kultuuriministeerium on Vabariigi Valitsusele esitanud ettepanekud spordi riikliku
rahastamise aluspõhimõtete täiendamiseks, millega soovitakse muuta spordivaldkonna
rahastamine arusaadavaks ja stabiilseks. Lahendatud ettepanekud on kajastatud
aruande 2. osas ja lahendust ootavad ettepanekud on kajastatud aruande 5. osas.
3. 2016. aasta esimesel poolel analüüsis Kultuuriministeerium koostöös EOK ja
spordialaliitudega spordialaliitude toetamise põhimõtteid. Arutelude tulemusena
algatati kultuuriministri vastava määruse muutmine ning alates 2017. aastast toetati
spordialaliite uute põhimõtete alusel.
4. EOK muutis augustis 2016 suveolümpiamängudeks ettevalmistuse toetussüsteemi,
tehes selle dünaamilisemaks ja eesmärgipärasemaks. Taliolümpiamängudeks
ettevalmistuse uus toetussüsteem hakkab kehtima pärast Pyeongchangi
taliolümpiamänge alates märtsist 2018.
5. EOK on premeerinud tiitlivõistlustel Eestit edukalt esindanud sportlasi ja nende
treenereid 2015. aastal kokku 89 375 euroga ja 2016. aastal kokku 270 625 euroga.
2017. aastal on seni premeeritud juunioride kahekordset maailmameistrit Kelly
Sildaru ja tema treenerit ning Euroopa ja maailmameistrivõistlustel suurepäraselt
esinenud vehklejaid ning nende treenerid kokku 238 125 euroga.
6. EPK toetab paraolümpiamängude kandidaate nende ettevalmistumisel vastavalt
tulemustele ja täidetud normatiividele.
Sport 2030 punkt 8.6. Tippspordi konkurentsivõime tagamiseks toetavad riik ja
spordiorganisatsioonid spordivaldkonna teadus- ja arendustegevust, spordimeditsiini ja
taastusteenuseid ning kaasavad selleks parimaid spetsialiste.
Eesmärgi saavutamiseks on ellu viidud järgmised tegevused.
1. Spordimeditsiini arendamiseks on EOK Eestis moodustanud Spordimeditsiini SA,
mille tegevust on Kultuuriministeerium toetanud 2016. aastal 95 000 euroga ja 2017.
aastal samuti 95 000 euroga. EOK toetab Spordimeditsiini SA-d iga-aastaselt 120 000
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euroga. Spordimeditsiini klastri SportEST (2012–2014) ja liikumistervise
innovatsiooni klastri (alates 2016. aastast) juhtpartnerina on Spordimeditsiini SA
koordineerinud spordiga seotud vigastuste ennetusprogrammi, mille raames on
valminud terapeutiliste harjutuste õppevideod; käivitanud Tallinna Ülikoolis
loengusarja „Treeni teadlikult“; algatanud koostöös klastri partneritega mitmeid
spordimeditsiini arendustegevusi nii IT kui ka meditsiinitehnoloogiate
rakendusvaldkonnas; tutvustanud mitmesuguste infomaterjalide kaudu noor-,
harrastus- ja tippsportlastele spordimeditsiini teenuseid. Koos SA Tartu Ülikooli
Kliinikumi spordimeditsiini ja taastusravi kliinikuga on täiustamisel funktsionaalse
testimise paketid noor- ja tippsportlastele. Koostöös Kultuuriministeeriumi ja EOK-ga
on pidevalt täiendatud ja koolitatud inimressurssi spordimeditsiini erialal, samuti
uuendatud ja täiendatud meditsiinilist materjaltehnilist baasi. Alates 2018. aastast on
plaanis kaasata Spordimeditsiini SA igapäevatöös enim nõutud erialaspetsialiste
(LOR, allergoloog, kopsuarst ), et muuta operatiivsemaks ja tugevamaks eeskätt Team
Estonia meditsiiniline tugi.
Tipptasemel spordi konkurentsivõime säilitamiseks algatas EOK 2013. aastal
teadusprojektide konkursi, mille kaudu on eraldatud toetusi igal aastal 25 000 eurot ja
neljal aastal (2013–2016) kokku 100 000 euro ulatuses. Nelja aasta jooksul on toetusi
eraldatud kokku 23 projektile, eelkõige toetatakse rakendusliku iseloomuga
teadusprojekte. Aktiivseim partner on olnud Tartu Ülikool, kes on saanud toetust 17
teadusprojektile.
Eesti Olümpiaakadeemia on korraldanud tippspordi konkurentsivõime tagamiseks
alates 1992. aastast olümpiamängude-järgseid arutelukonverentse. Rio OM järgne
arutelukonverents toimus 7.10.2016 ja oli Eestis ainuke teaduslik-metoodiline
konverents, kus analüüsiti tippsportlaste ja -treenerite ning sporditeadlaste poolt
olümpiamängudeks valmistumist ja seal võistlemist.
Eesti Jalgpalli Liit on koostöös Tartu Ülikooli psühholoogidega töötanud välja
noorkoondislaste psühholoogilise ettevalmistuse koolituse. Samuti on neil leping
rahvusvahelise firmaga mängu ja mängijate analüüsiks ning strateegia väljatöötamise
ettevalmistamiseks. Hea koostöö Tartu Ülikooliga on ka Eesti Sõudeliidul. Eesti
sõudesportlastega on aastate jooksul läbi viidud mitmeid uuringuid, kirjutatud hulk
rahvusvahelisi teadusartikleid ning kaitstud mitmeid magistri- ja doktoritöid.
Tallinna Ülikooli juurde on Indrek Rannamaa juhtimisel loodud üksus, kus tegeldakse
ratturite sõiduasendite ja sportlaste jõukomponentide mõõtmisega. Eesmärk on leida
andekaid sportlasi ja vähendada vigastuste ohtu. Tallinna Ülikooli teadlastega teeb
koostööd Eesti Ujumisliit.
Koostöös Tallinki tennisekeskusega paigaldas MTÜ Eesti Tennise Liit ühele väljakule
analüüsiprogrammi, mille abil on võimalik mõõta palli lennukiirust, nurgasuurust,
täpsust jms, mis on abiks mängija arengul.
Eesti Võrkpalli Liit rakendab viimastel aastatel rahvusvahelist mänguanalüüsi
programmi ja statistikuid, mis aitab oluliselt kaasa sooritusvõime ja -täpsuse
parandamisele nii treeningutel kui ka võistlustel.

Sport 2030 punkt 8.7. Riik ja spordiorganisatsioonid väärtustavad Eesti esindatust
rahvusvahelises spordiliikumises asjatundlike ning aktiivsete inimeste kaudu ning
teevad selleks plaanipärast ja sihikindlat tööd.
Eesti spordiorganisatsioonide esindajad osalevad aktiivselt rahvusvaheliste organisatsioonide
töös. Mitmete rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide juhtorganitesse on valitud eestlased.
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Eesti Kergejõustiku Liidu president Erich Teigamägi on Euroopa Kergejõustiku Liidu
nõukogu liige, Jaan Talts juunior on Euroopa Tõsteliidu asepresident, Eesti Jalgratturite Liidu
asepresident Madis Lepajõe on Euroopa Jalgratturite Liidu asepresident, Leho Haldna on
Rahvusvahelise Orienteerumisföderatsiooni president ning Eesti Võrkpalli Liidu president
Hanno Pevkur on Euroopa Võrkpalli Konföderatsiooni asepresident ja võrkpalli
maailmaföderatsiooni juhatuse liige. Rahvusvahelise Rogainföderatsiooni juhatusse kuulub
Lauri Leppik ning nõukogusse Eduard Pukkonen. Rahvusvahelise Üliõpilasspordi Liidu
täitevkomitee liige on Kairis Ulp ja kontrollkomitee sekretär on Tarmo Jaakson, kes on ka
Euroopa Üliõpilasspordi Liidu juhatuse liige. Lisaks osalevad paljud rahvusvahelised
spordikohtunikud ja spordiala superviisorid (komissarid) rahvusvaheliste spordialaliitude
üritustel ja võistlustel nii Euroopas kui kaugemalgi.
EOK eraldab rahvusvahelises spordis juhtimisstruktuurides osalemise toetuseks igal aastal
20 000 eurot. Samuti toetab EOK rahvusvaheliste alaliitude töökoosolekute ja
aastakoosolekute pidamist Eestis.
Kultuuriministeerium võtab alates 2012. aastast spordialaliitudele tegevustoetuse määramisel
arvesse ka spordialaliidu esindatust rahvusvahelise spordiorganisatsiooni juhtorganites ja
komisjonides.
Sport 2030 punkt 8.8. Majandust ja elanikkonna spordihuvi mõjutavate rahvusvaheliste
spordivõistluste ja -ürituste korraldamine Eestis on riigi ja spordiorganisatsioonide
jaoks olulise tähtsusega, seda tehakse koostöös turismi-, reklaami- ja teiste ettevõtete
ning organisatsioonidega ja selle tarbeks ajakohastatakse sporditaristu.
Eesmärgi saavutamiseks on ellu viidud järgmised tegevused.
1. Riikliku Turismiarengukava aastateks 2014–2020 alusel on välja töötatud
rahvusvaheliste konverentside ja sündmuste ning rahvusvaheliste suursündmuste
Eestis korraldamise toetusmeede, mille raames rahastatakse muu hulgas
rahvusvaheliste spordisündmuste korraldamist Eestis. Meetme rakendajana toetas EAS
2016. aastal kaheksa spordisündmust kokku 450 000 euroga. Lisaks toetas EAS
esimest korda kolme igal aastal Eestis toimuvat suursündmust kokku 0,6 miljoni
euroga perioodil 2017–2019. Toetuse saajateks olid Spordiürituse Korraldamise Klubi
SEB Tallinna Maraton, Klubi Tartu Maraton üritused ja MTÜ Elamussport suurüritus
Simple Session. 2017. aastal on EAS eraldanud toetust 195 000 eurot kolmele
spordisündmusele. EOK esindaja osaleb eksperdina EAS turismimeetme
koordineerimisel, et tagada turismisektorit mõjutavate spordisündmuste toetamine.
2. Kultuuriministeerium eraldas täiendavalt Eestis toimuvate rahvusvaheliste võistluste
toetamiseks aastas 340 000 eurot. Lisaks toetavad rahvusvaheliste võistluste
korraldamist ka Hasartmängumaksu Nõukogu ja Eesti Kultuurkapital.
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4. EESTI EUROOPA LIIDU NÕUKOGU EESISTUMINE
SPORDIVALDKONNAS
2017. aasta teisel poolaastal on Eesti esimest korda Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja rollis.
Eesti võttis eesistumise teatepulga üle Maltalt ja annab selle omakorda edasi Bulgaariale.
Euroopa Komisjoni eesmärkide ja tööplaanide kõrval on oluline roll eesistujariigi
prioriteetidel. Need on teemad, millele eesistuja soovib pöörata suuremat tähelepanu ja
millega eesistumise ajal intensiivsemalt töötakse, arvestades sealjuures liikmesriikide soove ja
huve.
Kultuuriministeeriumi spordivaldkonna jaoks on eesistumise põhiteemaks treeneri roll
ühiskonnas. Treenerid on spordivaldkonna võtmeisikud, kelle tegevus mõjutab miljoneid
inimesi ja avaldab lisaks spordile mõju ka muudele valdkondadele, näiteks tervishoiule.
Treener õpetab ausa mängu põhimõtete järgimist ning nendest lähtumine on oluline mitte
ainult spordis, vaid just ühiskonnaelus tervikuna. Treenerite rolli esiletoomine väärtuste ja
eluks vajalike sotsiaalsete oskuste õpetajana, elukvaliteeti tõstvate liikumisharjumuste
kujundajana ning ühiskonna sidustajana on liikmesriikide ja Euroopa Liidu tasandil laiemalt
uudne ja aktuaalne.
Samuti tuleb spordivaldkonnal Eesti eesistumisperioodil esimesena juhtida euroliidu
spordiministrite poolt käesoleva aasta maikuu lõpus heakskiidetud Euroopa Liidu spordialase
töökava aastateks 2017–2020 elluviimist. Nimetatud strateegiadokument keskendub kolmele
teemavaldkonnale: spordi väärtused, spordi majanduslik mõõde ning sport ja ühiskond.
Spordivaldkonna üks esimesi ülesandeid eesistujana on euroliidu seisukoha kujundamise
koordineerimine WADA koodeksi muudatusettepanekute osas. Euroopa Liidu sporditöökava
põhiteemadest oleme asunud esmajärjekorras tegelema meie enda prioriteetse teemaga,
milleks on treenerite roll ühiskonnas.
Spordivaldkonnas on Eesti korraldanud ja korraldab eesistumisperioodil Eestis järgmised
üritused.
12. juulil toimus Euroopa Liidu riikide spordijuhtide (spordidirektorite) kohtumine Tallinnas.
Tegemist on üks kord poole aasta jooksul toimuva kohtumisega, eelmine kohtumine toimus
märtsis Maltal.
13.–14. juulil toimus rahvusvaheline spordikonverents Tallinnas teemal „Treenerite roll
ühiskonnas. Lisades väärtust inimeste ellu“.
20. septembril tähistatakse Tartus rahvusvahelist üliõpilasspordipäeva.
21. septembril toimub Tartus töötuba „Luues maailmaklassi topeltkarjääri süsteemi ja kes
sellest võidab“. Tutvustatakse, kuidas luua võistlusspordiga tegelemist ja hariduse
omandamist võimaldavat toimivat süsteemi, alates erinevate osapoolte rollidest ja nende
koostööst kuni tugipersonali koolitamiseni TASS (Talanted Athletes Scholarship Scheme)
näitel. TASS on alates 2004. aastast toimiv partnerlussüsteem Inglismaal, mis toetab igal
aastal enam kui 400 andekat sportlast vanuses 16+ ligikaudu 30 spordialal. 2016. aasta Rio
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OM-il ja paraolümpial võitsid TASS-i toetatud sportlased 62 medalit. Töötoa viib läbi
Euroopa üks juhtivaid sportlaste topeltkarjääri eksperte, TASS-i direktor Guy Taylor.
21.–22. septembril toimub Tartus rahvusvaheline spordikonverents teemal „Sport, haridus,
ülikool: ühendades jõud sportlaste topeltkarjääri ja aktiivse ühiskonna nimel“.
23. septembril avatakse Tartus koostöös Euroopa Komisjoniga III Euroopa spordinädal, mille
ametlik avasündmus on enam kui 3000 osalejaga 20. Tartu Rattamaratoni lastesõidud.
Tähtvere spordipargis toimub „mini-expo“, kus osalejatel on võimalus tutvuda Tartu
spordiklubides noortele suunatud liikumisharrastuse võimalustega ja proovida erinevaid
spordialasid. Spordinädala raames avatakse Tartus kergliiklustee ja 22. septembri õhtul
korraldatakse Tartus konverentsil osalejatele ja linnarahvale liikumisharrastuse huvi
suurendamiseks seiklusretk.
Euroopa Liidu riikide spordijuhtide kohtumise ja konverentside kokkuvõtted
Euroopa Liidu riikide spordijuhtide (spordidirektorite) kohtumine
Kohtumisel osalesid 27 Euroopa liikmesriigi spordijuhid ja nende saatjad. Kohtumisel arutleti
alljärgnevatel teemadel.
1) Treenerite roll ühiskonnas. Kohtumisel arutati spordijuhtide tasandil treenerite laiemat
rolli ja mõju ühiskonnale ning tutvustati meie edusamme – spordivaldkonna
digilahenduse lipulaeva, Eesti spordiregistrit, ja treeneritöö reguleeritud ametiks
kujundamist ning treenerite alamregistrit kui olulist tööriista selles protsessis.
Treenerikutse taotlemine toimub elektroonilises keskkonnas, kuhu koondatakse
treeneri koolituste, täiendkoolituste ja töötamisega seotud andmed. Eesti spordiregister
koos treenerite alamregistriga, mis on kõigile avalikult kättesaadav, on võrdlemisi
ainulaadne kogu Euroopas.
2) Struktureeritud dialoog spordiliikumisega. Arutleti, kuidas oleks võimalik praegu
toimuvat dialoogi spordiliikumisega paremaks muuta. Praegu kasutatakse 2010. aastal
kokkulepitud põhimõtteid, aga sport ja Euroopa Liit on vahepeal arenenud.
Spordidirektorid arutasid, kuidas tõhustada spordiorganisatsioonidega suhtlemist ja
kuidas spordiorganisatsioone tulemuslikumalt kaasata spordipoliitika kujundamisse.
3) Erasmus+ programmi prioriteedid. Toimus esimene mõttevahetus Euroopa Komisjoni
ametnikega teemal, milline võiks olla spordivaldkonna toetamine alates 2021. aastast
Erasmus+ programmi kaudu. Praegune programm kehtib aastani 2020. Euroopa
Komisjon alustab lähikuudel uue programmi ettepanekute koostamist ning
spordijuhtide kohtumine oli liikmesriikide jaoks hea võimalus avaldada komisjonile
arvamust, mida tuleks muuta praeguses programmis nii sisus ja vormis kui ka muudes
aspektides.
Tallinna konverents
Eestis on treenerite teemat aktiivselt arendatud enam kui 10 aastat. Just tänu saavutatud
edusammudele valiti treenerite teema spordivaldkonna fookusesse eesistumisperioodil.
Osalejad avaldasid heameelt, et oli võimalus keskenduda treenerite rollile ühiskonnas.
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Konverentsil arutati nii saavutus- kui ka harrastusspordile orienteeritud treenerite rolli üle
ühiskonnas, arvestades nende tegevuse mõju üksikisiku ja ühiskonna tasemel. Käsitleti seda,
milline osa treenerite tegevuses on nende koolitusel ja kvalifikatsioonil ning kas treenerite
ettevalmistus vastab tänapäeva ühiskonna vajadustele. Arutleti treenerite staatuse ja vastutuse
üle.
Järeldused: Treeneritesse on vaja panustada, kuna nende võimuses on kaasa aidata tänapäeva
ühiskonna ees seisvate oluliste väljakutsete lahendamisele ning muuta spordimaailma
mitmekesisemaks, konkurentsi- ja vastutusvõimelisemaks. Me peame asetama treenerid meie
ühiste prioriteetide keskmesse. See tähendab mitmekesisuse propageerimist ja parema
ligipääsetavuse tagamist treenerikutsele nii naiste kui ka rahvusvähemuste jaoks. Värskelt
heaks kiidetud Euroopa Liidu spordi tööplaan aitab neid sihte paremini ellu viia.
Tartu konverents
Konverents keskendub sportlase topeltkarjäärile spordis ja hariduses ning spordile ja
kehalisele aktiivsusele ühiskonnas hariduse ja ülikooli kontekstis.
Pärast gümnaasiumi lõpetamist jätkavad noored õpinguid kõrgkoolis, lähevad
sõjaväeteenistusse või tööle. Sama teevad ka sportlased. Ainult väga vähesed neist on selleks
ajaks nii häid sportlikke tulemusi saavutanud, et võivad täielikult pühenduda spordile.
Sportlasel aitab õppimine kõrgkoolis kindlustada tulevikku ning maandada tippspordiga
kaasnevaid pingeid. Samas ei ole nende tegevuste ühendamine lihtne ülesanne, sest tulemuste
saavutamise mõttes parimas eas olevad sportlased peavad jagama oma niigi piiratud ressursse
– aega, tähelepanu ja materiaalseid võimalusi – kahe olulise tegevuse vahel. Tartus toimuval
konverentsil arutletakse, kuidas haridusasutused ja spordiorganisatsioonid saavad koos
toimida ühtse sportlasi toetava süsteemina.
Sport ja kehaline aktiivsus on tervise seisukohast väga olulised. Maailma
Terviseorganisatsiooni (WHO) uuringute järgi ei ole ligi veerand Euroopa täiskasvanutest
(vanuses 18+) ning enam kui 80% noortest (11–18 aastat) kehaliselt piisavalt aktiivsed.19
Seoses Euroopa spordinädala avamisega ja rahvusvahelise üliõpilasspordi päevaga keskendub
Tartus toimuv konverents teise teemana spordile ja kehalisele aktiivsusele. Arutletakse selle
üle, kui kalliks läheb kehaline mitteaktiivsus ühiskonnale maksma ning mida saaks selle
suurendamiseks teha. Kui üldhariduskoolis on kehaline kasvatus õppekava oluline osa, siis
kõrgkoolis enam mitte. Sportimistingimused sõltuvad suuresti kõrgkoolide prioriteetidest ja
võimalustest.

19

http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/physical_activity/en/index1.html
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5. VAADE TULEVIKKU
Regulaarselt liikumisharrastusega tegelevate inimeste osakaalu tõstmiseks ning
rahvusvahelistel spordivõistlustel konkurentsis püsimiseks on järgmistel aastatel oluline ellu
viia alljärgnevad tegevused.
1. Spordi riikliku rahastamise aluspõhimõtete täiustamise jätkamine
Spordi riikliku rahastamissüsteemi peamine probleem praegu on rahastamise killustatus:
erinevatest allikatest toetatakse samu tegevusi ja rahastamise põhimõtted ei ole taotlejatele
ega avalikkusele arusaadavad. Spordi rahastamise süsteemi täiustamisse on kaasatud
Rahandusministeerium, EOK ja spordialaliidud. Kultuuriminister on esitanud
rahastamismudeli muutmiseks oma ettepanekud ja osa neist on 2017. aasta jooksul lahenduse
leidnud (vt aruande 2. osa „Olulised muudatused spordis“). Paljude probleemide ja esitatud
ettepanekutega tuleb tööd veel jätkata.


Praegu kehtiva hasartmängumaksu seaduse kohaselt suunatakse 22%
Hasartmängumaksu Nõukogule ette nähtud vahenditest EOK-le ja 10% jaotab
nõukogu spordiprojektidele ise. Spordi riikliku rahastamise lihtsustamiseks ning
sisult samade projektide mitmesse kohta esitamise vältimiseks tegi
kultuuriminister 22.09.2016 valitsusele ja Riigikogule ettepaneku muuta
hasartmängumaksu seadust ning suunata seadusega spordile ettenähtud vahendid
EOK kaudu olümpiaettevalmistus- ja teiste spordiprojektide toetamiseks.
Ettepanek on lõpetada nõukogu poolt igakuine spordiprojektide toetamine.
Valitsuskabineti nõupidamisel arutati kultuuriministri ettepanekut, kuid
valitsuskabinet ei langetanud otsust hasartmängumaksu seaduse muutmise
ettepaneku osas, vaid tegi Rahandusministeeriumile ülesandeks ette valmistada ja
Vabariigi Valitsusele esitada terviknägemus Hasartmängumaksu Nõukogu
tulevikust – arutelud jätkuvad pärast Rahandusministeeriumi analüüsi.



Spordi riikliku rahastamise lihtsustamiseks tuleb Eesti Kultuurkapitali nõukogule
ning kehakultuuri ja spordi sihtkapitalile teha ettepanek muuta sihtkapitali
preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise korda ning sätestada, et sihtkapital
toetab edaspidi peamiselt liikumisharrastuse edendamisele suunatud projekte;
noorte ja juunioride rahvuskoondiste ettevalmistamist ning rahvusvahelistel
võistlustel osalemist; spordiklubide projekte; piirkondlikke algatusi ning
projektipõhiselt nende spordialaliitude tegevust, mis ei kvalifitseeru
kultuuriministri kehtestatud kriteeriumide alusel tegevustoetuse saajate hulka.
Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali liikmed on väljendanud oma toetust
asjakohasele ettepanekule, sest sellega vähendatakse samade projektide toetamist
erinevatest allikatest.



Koondiste toetussüsteemi loomine. Spordi riikliku rahastamise aluspõhimõtteid
2015. aastal analüüsinud kultuuriministri poolt moodustatud töögrupp esitas
kultuuriministrile ettepaneku luua lisarahastuse toel eraldi toetussüsteem koondise
tasemel sportlaste ja võistkondlike alade rahvuskoondiste toetamiseks nii
täiskasvanute, juunioride kui ka noorte tasandil, mis puudutab osalemist
rahvusvahelistel
tiitlivõistlustel
ning
nendeks
ettevalmistamist.
Uus
rahastamismudel peab olema integreeritud senise olümpia ettevalmistustoetusega
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täiskasvanute tasandil. Kultuuriministeerium analüüsib nimetatud ettepanekut
täiendavalt 2017. aasta jooksul ning esitab oma analüüsi ja ettepanekud Vabariigi
Valitsusele otsustamiseks 2018. aasta alguses.


Spordikohtunikud. Hea spordikorralduse huvides vajab spordikohtunike tasude ja
töö hüvitamise probleem terviklikku lahendust. Sporditegevuses võib eristada
kolme olulist inimeste rühma: sportlased, treenerid ja spordikohtunikud. Kui
treenerite ja sportlaste puhul on Eesti riik valinud organisatsioonide rahalise
toetamise, siis harrastusspordi tasemel tegutsevate spordikohtunike puhul on
arvestades nende laiaulatuslikku tegevust ning halduskoormuse minimaalset tõusu
otstarbekas luua spordiorganisatsioonidele spordikohtunike tasustamiseks soodsam
õigusruum. Eestis tegutsevad spordikohtunikena inimesed, kes on enamasti teiste
elu- ja töövaldkondade esindajad ega ole tööalaselt seotud ühe kindla
spordiorganisatsiooniga. Seega ei ole vajalik neile tagada erinevalt treeneritest
sotsiaalseid garantiisid. Tulenevalt spordikohtuniku rakendatuse ja vastutuse
astmest on selge, et ainult vabatahtliku tööga ei ole neid ameteid võimalik täita.
Seepärast on Kultuuriministeerium alustanud koostöös Rahandusministeeriumi,
Maksu- ja Tolliameti ning EOK-ga erinevate võimaluste kaalumist, et leida
olukorrale mõistlik lahendus. On jõutud järelduseni, et valdkonda aitaks oluliselt
korrastada, kui luua spordi andmekogusse kantud spordiorganisatsioonidele
seaduses alus hüvitada füüsilisele isikule spordiala või piirkonna
katusorganisatsiooni kalenderplaani kinnitatud spordivõistlustel vabatahtliku
kohtunikuna tegutsemisega kaasnevaid kulusid maksuvabalt kuni 20 euro ulatuses
ühe kohtunikuna tegutsemise päeva eest. Seadusega tuleb kehtestada ka
maksimaalne päevade arv või summa, mida spordiorganisatsioon võib aasta
jooksul ühele vabatahtlikuna tegutsevale spordikohtunikule hüvitada.
Kultuuriministeeriumi ettepanek oleks kehtestada maksimaalseks summaks 1040
eurot aastas ühe isiku kohta, mis võimaldaks maksta isikule hüvitist keskmiselt
üks kord nädalas ühepäevasel võistlusel kohtunikuna tegutsemise kulu eest.
Meetme väärkasutamise vältimiseks on Kultuuriministeeriumi ettepanek luua
selline võimalus üksnes spordialaliidu atesteeritud spordikohtunikele ja kuni 19aastastele noortele. Selline lahendus eeldab vastava aluse sisseviimist
spordiseadusesse ja tulumaksuseadusesse20. Sellega saavutatakse olukord, kus
spordiorganisatsioonidel21 oleks seaduslik alus hüvitada kohtunikena tegutsevatele
vabatahtlikele võistluste ja liikumisharrastuse ürituste teenindamisel kulu viisil,
mis ei nõuaks riigilt ega spordiorganisatsioonilt töötasu ega täiendavaid vahendeid
ning ühtlasi aitaks kaasa vabatahtlike kaasatuse hoidmisele ja suurendamisele
spordis.



Sportlastele
makstavad
stipendiumid.
19.
juunil
2017
arutasid
Kultuuriministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Maksu- ja Tolliameti ning EOK
esindajad sportlastele makstavate stipendiumide küsimust. Leiti, et seaduse
sõnastus – tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste
omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse
soodustamiseks – on piisavalt laialt tõlgendatav. MTA nõudeid on vaidlustatud

20

Tulumaksuseaduse § 19 lg 3 p 3 alusel ei maksustata tulumaksuga seaduses sätestatud toetust.
Eesti spordiregistri andmetel on Eestis 31.12.2016 seisuga 2630 spordiorganisatsiooni: 2416 spordiklubi, 127
spordiühendust, 67 spordialaliitu, 19 maakonna ja linna spordiliitu ning üks rahvuslik olümpiakomitee. Lisaks on
EHIS-es registreeritud ka 377 spordikooli.
21
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kohtus. Peamine vaidlusobjekt on hinnang, kas tegemist on töösuhtega, mis peaks
olema tasustatud töötasuna, või vabatahtliku sporditegevusega, kus stipendiumi
maksmine tegevuse toetuseks on õigustatud. Selge piiri tõmbamine on väga
keeruline. Koosoleku osaliste ühtne seisukoht oli, et erinev lähenemine
individuaal- ja võistkondlikele aladele ei ole mõeldav, regulatsioon peab kohtlema
mõlemat sihtgruppi ühtemoodi. Jõuti järeldusele, et kõikide osapoolte huvides on
vajalik selgema õigusruumi loomine. Kuna eri valdkondade (sport, kultuur,
haridus, usulised ühingud) iseloomud ja sihtgrupid on erinevad, siis on vajalik
kasutada eri valdkondade puhul erinevat lähenemist. Kuna kehtib kohustus
deklareerida stipendiume isikupõhiselt, siis selgema ja lihtsama määratluse korral
on võimalik taastada spordiorganisatsioonide töörahu ning teisalt tagada väga
tõhus ja täpne kontroll. Arvestades küsimuse olulisust ja keerukust, on
seadusemuudatuste väljatöötamiseks vajalik seotud isikuid kaasava töögrupi
moodustamine. Töögrupi ettepanekute esitamise realistliku tähtajana nähakse
2018. aasta kevadet.
2. Olümpiavõitjate riikliku toetuse määra suurendamine
Käesoleva aasta kevadel (13.04.2017) algatas grupp Riigikogu liikmeid spordiseaduse
muudatuse, et tõsta olümpiavõitjate ja paraolümpiavõitjate riiklikku toetust. Eesmärgiks on
kehtestada spordiseaduses olümpiavõitja riikliku toetuse valem, mis arvestab elukalliduse
muutumisega ajas. Olümpiavõitja riikliku toetuse eesmärgiks on nendele inimestele sotsiaalse
lisatagatise loomine, kes on toonud kõrge sportliku saavutusega Eestile tuntust ning
ühiskonnale palju positiivseid emotsioone. Olümpiavõitjatel on Eesti ühiskonnas eriline
staatus ning nad on oma sportlike saavutustega iidoliks paljudele noortele, innustades
viimaseid spordiga tegelema.
Eelnõu sisuks on olümpiavõitjate riikliku toetuse koefitsiendi sidumine Statistikaameti
andmetel arvestatud eelneva aasta keskmise palgaga. Kehtima jääb põhimõte, et toetuse uus
määr ei või olla väiksem kehtivast määrast. Muudatused mõjutavad kitsast sihtgruppi. Praegu
on Eestis olümpiavõitja riikliku toetuse tingimustele vastavaid inimesi 14, kellest käesoleval
hetkel saab toetust 10 inimest. Paraolümpiavõitja riikliku toetuse tingimustele vastavaid
inimesi on Eestis praegu kolm, toetust saab 1 inimene. Praegu makstakse olümpiavõitjatele ja
paraolümpiavõitjale 650 eurot kuus. Eelnõu esimene lugemine lõpetati Riigikogus 08.06.2017.
Seletuskirja kohaselt on sooviks rakendada uusi toetuse määrasid alates 1. jaanuarist 2018.
3. Jätkub laste ja noorte liikumisprogrammi väljatöötamine
Valminud on esimesed soovitused koolidele liikumist toetava kooli mudeli arendamise
protsessis ja toimub nende rakendamine pilootvõrgustiku koolides. Koostöös erinevate
partneritega (kohalikud omavalitsused, Eesti Arhitektide Liit) otsitakse sobivaid lahendusi, et
õpilaste liikumisvõimalusi koolides avardada. See on väga oluline teema, kuna Eesti lastel ja
noortel on tervise ja normaalse arengu seisukohalt suureks probleemiks ebapiisav kehaline
aktiivsus. Liikumine ehk kehaline aktiivsus peaks kuuluma kõigi laste ja noorte igapäevaellu.
Liikumissoovituste kohaselt peaks iga laps aktiivselt liikuma iga päev vähemalt 60 minutit.
Liikumist toetava kooli mudeli edasiarendamise tegevustega jätkatakse ja laiendatakse
koolide ringi, kus rakendatakse programmi „Liikuv kool“ parimaid lahendusi.
Jätkub kehalise kasvatuse ümberkujundamine nüüdisaegseks liikumisõpetuseks. HTM, Tartu
Ülikooli liikumislabori ja erialaspetsialistide koostöös on valminud liikumisõpetuse
kontseptsioon, mis on aluseks liikumisõpetuse ainekavade koostamisel. Paralleelselt
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kontseptsiooni väljatöötamisega on käesoleval aastal toimunud liikumisõpetuse ainekavade
väljatöötamine põhikoolile ja gümnaasiumile. Liikumisõpetuse ainekava rakendumist toetava
õppemetoodilise materjali loomine ja arendamine jätkub 2018. aastal. Samuti jätkub 2018.
aastal õpilaste kehaliste võimete regulaarse monitoorimissüsteemi väljaarendamine ja selle
seostamine õpilaste tervisega. Muutmist vajavad õpetajakoolituse õppekavad vastavalt uutele
ainekavadele, see töö on plaanitud samuti aastasse 2018. Õpetajate täiendkoolitustega on
plaanitud alustada 2018/19. õppeaastal. Uus liikumisõpetuse ainekava on plaanitud rakendada
1. septembril 2018.
4. Kääriku Spordikeskuse arendamine nüüdisaegseks treeningkeskuseks
Kääriku Spordikeskuse väljaarendamine on kirjas nii Kultuuriministeeriumi arengukavas,
Arengustrateegias 2020 Valgamaa, Kagu-Eesti tegevuskava rakendusplaanis 2015–2020 ning
Otepää valla arengukavas. Eesti spordimaastikul puudub spordilaagrite läbiviimiseks ühtne
kompleks, kus oleks võimalik tegeleda alaspetsiifiliselt ning oleks tagatud täielik võimaluste
kogum kõrvaltegevuste (tegevuste analüüs, meditsiin, toitlustus, ööbimine) läbiviimiseks.
Renoveerimist ootab olemasolev kergejõustikustaadion, kavas on rajada kunstmuruga
jalgpalliväljak ja pallimängude spordihoone, uuendamist vajab spordihotell ning
väljaehitamist võistkonnamajad. Käärikule tekkiv moodne treeningkeskus annab suuremale
osale spordialadest võimaluse treenida Eestis, mitte välismaa spordibaasides. See on olnud
valdkonna selge soov.
Kääriku Spordikeskuse arendamiseks on moodustatud Kääriku Spordikeskuse
investeerimisnõukoda, kuhu kuuluvad EOK, SA Tehvandi Spordikeskus ja Tartu Ülikooli
esindajad. Koostatud on Kääriku Spordikeskuse arengukava ja seatud investeeringute
prioriteedid. 2016. aastal valmisid keskuse kõigi osiste eelprojektid ning 2017. aastal väljastati
ehitistele ja rajatistele ehitusload. Koostöös Civitta Eesti AS-ga on valminud Kääriku
Spordikeskuse äriplaan. 2017. aasta juulis valmis keskuse sportlasmajutushoone (hostel tüüpi
laagrimajutus) ning renoveeritud reoveepuhastusjaam ja veetöötlusjaam. 2017. aasta lõpus on
kavas välja kuulutada ehitushanked kunstmuru jalgpalliväljaku ning selle seotud osade
ehitustööde läbiviimiseks 2018. aastal. Edasised investeeringud ning seotud riigihanked viiakse
ellu vastavalt prioriteetide, otstarbekuse põhimõtetele ja finantseerimisvõimalustele
(ehitustegevus leiaks aset etapiti, et säilitada keskuse tegevus ka arendustegevuse perioodil).
Kogu arendustegevuse lõpptähtaeg on 2021. aasta. Keskuse arendamiseks vajalikke vahendeid
taotletakse riigieelarvest. Kultuuriministeerium on esitanud lisataotluse riigieelarvestrateegia
2017–2020 koostamise raames ning selle mitterahuldamise korral esitatakse lisataotlus uuesti ka
järgmisel aastal.
5. Jätkub Kalevi Keskstaadioni rekonstrueerimine
Eesmärk on arendada Kalevi Keskstaadion nüüdisaegseks spordiobjektiks ja tantsupidude kui
ühe olulise liikumisviisi toimumise paigaks. Kultuuriministeeriumi investeeringute plaan
aastate kaupa on järgmine: 2017 – 1,0 miljonit eurot; 2018 – 3,0 miljonit eurot ja 2019 –
3,038 miljonit eurot. Staadioni kavandatud rekonstrueerimistööde valmimistähtaeg on 2019.
aasta suvi, kui staadionil toimub XX tantsupidu.

6. Regionaalsete tervisespordikeskuste toetamise programm loomine
Liikumisharrastuse edendamiseks soovime luua regionaalsete tervisespordikeskuste
toetamise programmi (edaspidi programm), mille eesmärk on parandada teenuste kvaliteeti
ja liikumistingimusi vähemalt ühes tervisespordikeskuses igas maakonnas, et tagada
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kvaliteetne võimalus liikumisharrastusega tegelemiseks kõigile elanikele ja kaasata enam
inimesi tegelema liikumisharrastusega. Keskuste omanikeks on valdavalt kohalikud
omavalitsused. Kuna radade kasutamine on inimestele tasuta, ei ole teenitav tulu piisav
selleks, et keskusi arendada ega heal tasemel hallata.
Programmi elluviimiseks on Kultuuriministeerium esitanud RES 2018–2021 koostamise
raames lisataotluse 750 000 eurole alates 2018. aastast. Nelja aasta jooksul taotleme kokku
3 miljonit eurot. Keskuste omanike oma- ja kaasfinantseeringute maht kokku on vähemalt
50%, millest erasektori osa SA Eesti Terviserajade (edaspidi SA ETR) kaudu on vähemalt
700 000 eurot nelja aasta kohta. Toetatavate tervisespordikeskuste väljavalikul on küsitud
paljude organisatsioonide (maakonna spordiliidud, Eestimaa Spordiliit Jõud, spordialaliidud,
SA ETR) ekspertarvamust. Kultuuriministeerium viib programmi ellu koostöös kohalike
omavalitsuste, maakondlike spordiliitude ja SA-ga ETR.
7. Pärnu Rääma Sõudekeskuse rekonstrueerimine
Pärnu Sõudeklubi MTÜ on alates 2008. aastast aktiivselt töötanud koostöös Pärnu linna,
Pärnu Maavalitsuse, Kultuuriministeeriumi ja EOK esindajatega eesmärgi nimel renoveerida
1955. aastal ehitatud ja 1985. aastal juurdeehituse saanud Rääma Sõudekesksus Pärnus
(asukoht Rääma tn 27). Eesmärgiks on amortiseerunud sõudekeskuse renoveerimine tuleviku
vajadustest lähtuvaks nüüdisaegseks võistlus- ja ettevalmistuskeskuseks. Kümne aasta jooksul
on korduvalt kaalutud sõudmiseks vajalikke funktsioone, nende mahtu ja prioriteete. Tehtud
töö tulemusena on jõutud sõudmise seisukohast hädavajaliku minimaalse mahuni
(rekonstrueerimise I etapp), mille maksumuse summaks on ligi 2,0 miljonit eurot, millest riigi
panus on 1,0 miljonit eurot.
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