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1. Spordialaliidu sportlaste litsentside arvandmete esitamine.


Andmete esitamine puudutab spordialaliite. Andmete kogumise eesmärk: saada teada spordialaliidu
võistlussüsteemis osalevate sportlaste arv, vanuseline ja sooline koosseis.



Spordialaliidu litsentside kohta kantakse andmekogusse spordialaliidu litsentsitud sportlaste kehtivad
arvandmed hetkeseisuga (kui hooaeg on lõppenud, siis eelmise hooaja lõpu seisuga), arvestades iga
sportlast üks kord. Üks sportlane läheb arvesse üks kord ja ainult oma vanusegrupis (kas noorte, st 5-19 a või
täiskasvanute, st 20 a ja vanemate arvestuses). Eluaegsed ning spordipersonali (treenerid, kohtunikud,
hooldemehed ametnikud jne) litsentsid arvesse ei lähe.



Spordialaliidu litsentsitud sportlane – 5-aastane ja vanem spordiharrastaja (sh sportlane), kellel on Eesti või
rahvusvahelise spordialaliidu kehtiv võistlusluba (litsents) osaleda spordialaliidu võistlustel ja kes on
nõuetekohaselt registreeritud spordialaliidu vastavas andmebaasis või infosüsteemis (ESR PM § 15 lg 12).



Nõuetekohane registreerimine – Eesti spordialaliidu väljastatud kehtiv sportlaste nimekiri, mille aluseks on
sportlase või organisatsiooni litsentsi taotlemise avaldus või muu samaväärne alusdokument, ning milles
sisalduvad järgmised andmed: distsipliin või spordiala, sportlase ees- ja perenimi, isikukood või sünniaeg,
sugu, litsentsi number, litsentsi väljastamise kuupäev ja kehtivuse kuupäev ning olemasolul ka litsentsi
täpsustus, võistlussüsteemis esindatava organisatsiooni registrikood ja nimi.



Andmete esitamisel küsitakse, kas (Eesti) spordialaliit väljastab litsentse. Kui ei väljasta, andmeid esitada ei
tule. Kui väljastab, küsitakse, kas väljastab spordiala või distsipliini põhiselt, viimasel juhul esitatakse
arvandmed iga distsipliini kohta eraldi. Spordiala ja distsipliinide osas lähtutakse Eestis ametlikult kehtivast
spordialade klassifikaatorist. Andmed (4 arvu) esitatakse järgmiselt:
Spordialaliidu esindatava spordiala või distsipliini nimetus (valik spordialade klassifikaatorist):
1) täiskasvanud (20 a ja vanemate) litsentsitud sportlaste arv kokku,
2) …sh täiskasvanutest naised;
3) noorte (5-19 a) litsentistud sportlaste arv kokku,
4) …sh noortest tüdrukud.

2. Harrastajate arvestamine lähtuvalt spordi harrastamise vormist (organiseerunud ja / või
teenusepõhine harrastamine).


Muudatus puudutab spordi harrastamisega tegelevaid spordiklubisid. Muudatuse eesmärk – saada selgem
ülevaade spordialade arengust ja harrastajate jagunemisest spordi harrastamise vormi järgi.



Spordi harrastamise võimaldamises eristatakse (ESR PM § 14 lg 6) organiseerunud spordi harrastamist (nn
traditsioonilistes, organiseerunud spordiklubides) ja teenusepõhiselt korraldatud spordi harrastamist
(teenusepõhisele spordi harrastamisele orienteeritud spordiklubides, näiteks fitnessklubid, golfi- ja
tenniseklubid jt). Harrastajate andmed esitatakse iga spordiala kohta lähtuvalt spordi harrastamise vormist
(üks või mõlemad). Spordi harrastamise definitsioon ja põhialused (vt peatüki lõpus) muutunud ei ole.



Organiseerunud spordi harrastamine – nn traditsiooniline spordi harrastamine - toimub spordiklubis
hooajaks eelkomplekteeritud treeningrühmades või spordiharrastaja individuaalplaani alusel.
S.o sportimise organiseerimine spordiklubis spordialade klassifikaatoris märgitud spordialal, mille
harrastamisele spordiklubi on spetsialiseerunud: vastava spordiala treeningrühma eelkomplekteerimine
hooajaks ja sellele treeningrühmale ja / või spordiklubis registreeritud, kuid individuaalplaani järgi
treenivatele sportlastele treeningute läbiviimine regulaarsusega vähemalt üks kord nädalas hooaja või
poolaasta jooksul.

Organiseerunud harrastaja – spordialaga regulaarselt spordiklubis mis tahes tasemel tegelev, vähemalt 5aastane Eestis elav füüsiline isik, kes harrastab spordiala spordiklubis sagedusega vähemalt üks kord nädalas
hooaja või poolaasta jooksul (v.a vigastuste ja haiguste periood) hooajaks eelkomplekteeritud
treeningrühmas või individuaalplaani alusel.


Teenusepõhine spordi harrastamine (nt fitnessklubid, golfi- ja tenniseklubid jne) – spordi harrastamine
spordiklubis toimub harrastajaga sõlmitud pikaajalise lepingu alusel, mis võimaldab osalemist
rühmatreeningus, personaaltreeneri teenuste ja / või spordiklubi infrastruktuuri (näiteks jõusaali,
ujumisbasseini, golfiväljaku, tenniseväljaku jms) kasutamist iseseisvaks spordi harrastamiseks harrastaja
enda äranägemise järgi lühikese eelbroneerimisega või ilma.
S.o sportimise organiseerimine spordiklubis spordialade klassifikaatoris märgitud spordialal, mille
harrastamisele spordiklubi on spetsialiseerunud: spordiklubi haldab spordiala harrastamiseks vajalikku
infrastruktuuri (nt võimlemissaal, jõusaal, ujumisbassein, golfiväljak, tenniseväljak vms) ja viib seal läbi antud
spordiala rühma- ja / või personaaltreeninguid, milles osalemine toimub ja / või mida harrastajad saavad
kasutada spordiala harrastamiseks iseseisvalt, lühikese eelbroneerimisega või ilma, regulaarsusega vähemalt
üks kord nädalas hooaja või poolaasta jooksul spordiklubiga sõlmitud individuaalse pikaajalise lepingu alusel.
Teenusepõhine harrastaja – spordialaga regulaarselt spordiklubis mis tahes tasemel tegelev, vähemalt 5
aastane Eestis elav füüsiline isik, kes harrastab spordiala spordiklubis sagedusega vähemalt üks kord nädalas
hooaja või poolaasta jooksul (v.a vigastuste ja haiguste periood) teenusepõhiselt ja tal on antud pordiklubiga
sõlmitud pikaajaline leping. Juhul, kui spordiklubi teenusepõhine harrastaja on registreeritud / osaleb
spordialaliidu võistlussüsteemis ja tema koduklubiks on spordiklubi, kus spordi harrastamine toimub
teenusepõhiselt, loetakse ta organiseerunud harrastajaks.





Teenusepõhisele spordi harrastamisele rakenduvad kõik spordi harrastamise määratluses loetletud
tingimused (vt peatüki lõpus “spordi harrastamine), lisatingimuseks on pikaajalise lepingu olemasolu
spordiklubi ja harrastaja vahel.



Teenusepõhise harrastamise alla kuuluvad eelkõige spordialad (nimekiri pole täielik): kulturism ja fitness,
võimlemine, ujumine, tennis, golf, tantsusport (muud sportlikud tantsud). Teenusepõhise harrastamise
tuvastab ja määratleb Eesti spordiregistrisse andmekogu volitatud töötleja eelnevalt esitatud andmete
põhjal. Vajadusel pöörduda andmete esitamisel Eesti spordiregistri volitatud töötleja poole.



Teenusepõhiselt tegutsevates spordiklubides võib toimuda ka organiseerunud spordi harrastamine.

Spordi harrastamise võimaldamine (definitsioon ei ole muutunud) – mis tahes tasemel spordi- (harrastus-,
võistlus-, tipp- või profisport) või liikumisharrastajate sportimise organiseerimine spordiklubis spordialade
klassifikaatoris märgitud spordialal, millele spordiklubi on spetsialiseerunud, juhul, kui sportimisest võtab osa
vähemalt üks spordiklubi harrastaja.
Spordi harrastamise organiseerimise aluseks spordiklubis on spordialade nimekiri, millele spordiklubi on
spetsialiseerunud, harrastajate nimekiri, treeningute ajakava ja teave harrastaja osalemise kohta treeningul ning
muu asjakohane teave.
Spordi harrastamise võimaldamiseks ei loeta:
- spordiürituste, koolituste ja kursuste korraldamist;
- õppeasutuste õppetööd ja nende korraldatavat huvitegevust;
- spordi harrastamist, mis toimub teise organisatsiooni kaudu, sh sportimiskulude kompenseerimist;
- spordi harrastamist, mis toimub harvemini kui üks kord nädalas hooaja või poolaasta jooksul;
- spordiga seotud infrastruktuuri haldamist.

3. Harrastajate arvestamine KOV üksuste filiaalide kaupa.


Muudatus puudutab spordi harrastamisega tegelevaid spordiklubisid, millised omavad filiaale teises KOVis.
Spordiklubi võib lisaks peamisele tegevuskeskusele või registripõhisele asukohale omada treeningrühmi
teistes kohaliku omavalitsuse üksustes (KOVis), mille harrastajad arvestati statistikas selle KOV alla, kus
spordiklubi oli registreeritud. Muudatuse eesmärk – saada täpsem ülevaade harrastajate ja treenerite /
juhendajate jaotuvusest KOV täpsusega.



Filiaal – spordiklubi registripõhisest asukohast erinevas KOV üksuses asuv sportimispaik, kus spordiklubi viib
regulaarselt (vähemalt 1 kord nädalas hooaja või poolaasta jooksul) läbi treeninguid, mille peamise
osalejaskonna moodustavad selles KOV-üksuses elavad harrastajad. Ühes KOVis asuvad erinevad
tegutsemispaigad loetakse üheks filiaaliks.
Nt My Fitness, mis on registreeritud Tallinnas, omab filiaali Tartus (3 tegutsemispaika), Narvas, Pärnus jne.
Kui spordiklubi käib teises KOVis treenimas seetõttu, et seal on sobivamad tingimused (nt Tartu suusaklubi
käib talihooajal Otepääl), siis see ei ole filiaal.



Filiaalides tegutsevate treenerite ja juhendajate märkimisel märgib spordiklubi iga treeneri kohta tema
peamise tegutsemiskoha KOV üksuse täpsusega. Nt kui Tallinnas asuva spordiklubi treener tegutseb
enemasti Tallinnas, aga käib treeninguid andmas ka Harjumaal, Aegviidus, märgitakse tema põhiliseks
tegutsemiskohaks Tallinn.



Filiaalide olemasolu eeltuvastab ja kannab ESRi volitatud töötleja. Vajadusel pöörduda andmete esitamisel
Eesti spordiregistri volitatud töötleja poole.

4. Harrastajate arvandmete esitamise vormilised muudatused, arvestades spordi harrastamise vormi ja
filiaali olemasolu.


Spordiharrastajate arvandmed esitatakse spordialade kaupa, täites igal spordialal iga filiaali kohta üks või
kaks tabelit (organiseerunud või / ja teenusepõhine harrastamine) filiaali kohta.



Spordiharrastajad märgitakse harrastajaks põhispordiala järgi, kas organiseerunud või teenusepõhise
harrastajana (ühekordselt), ühe spordiklubi (koduklubi) all, spordiklubi filiaali olemasolul ühe filiaali all. Kui
spordiharrastaja tegeleb sama spordiala või distsipliiniga nii teenusepõhiselt kui ka organiseerunult,
arvestatakse ta organiseerunud harrastajaks.



Harrastajate arvandmete esitamine on spordialapõhine, iga spordiala kohta täidetakse üks või mitu
harrastajate arvandmete tabelit, sõltuvalt spordi harrastamise vormidest ja filiaalide olemasolust ja arvust:
1) organiseerunud (või teenuspõhine) harrastamine, filiaale pole: iga spordialal kohta üks tabel;
2) organiseerunud (või teenusepõhine) harrastamine, on filiaalid: iga spordiala kohta üks tabel iga
filiaali kohta;
3) organiseerunud ja teenuspõhine harrastamine, filiaale pole: iga spordiala kohta kaks tabelit (üks
organiseerunud harrastajate, teine teenusepõhiste harrastajate arvudega);
4) organiseerunud ja teenuspõhine harrastamine, on filiaalid: iga spordiala kohta kaks tabelit (üks
organiseerunud harrastajate, teine teenusepõhiste harrastajate arvudega) iga filiaali kohta.

5. Spordiorganisatsiooni tegevpersonali tabeli muudatused.


Muudatused puudutavad kõiki tegutsevaid spordiorganisatsioone.



Tegevpersonali tabelist on kustutatud kaks töösuhte vormi (töövõtuleping ja FIE), lisatud kaks uut töösuhte
vormi:
1) füüsilise isikuga sõlmitud leping (nt käsundusleping, töövõtuleping);
2) juriidilise isikuga sõlmitud leping või füüsilisest isikust ettevõtja (FIE).



Eesmärk – saada senisest täpsemad tegevpersonali töösuhtevormide andmed, võimaldada spordiorganisatsioonidel esitada tegevpersonali andmed paremas kooskõlas tegelikkusega - nt kui spordiklubi treener
tegutseb spordiklubis mitte töövõtulepingu ega vabatahtlikuna, vaid nn teenuse osutamise lepingu alusel
(spordiklubil on leping teise juriidilise isikuga või FIEga).



Kõigi spordiorganisatsioonide tegevpersonali tabelid nullitakse, tegevpersonali arvandmed tuleb sisestada
uuesti. Esmakordsel esitamisel kuvatakse andmete esitajale tegevpersonali tabel spordiklubi varasemate
andmetega, mis kaob pärast andmete esitamist ja volitatud töötleja esmakordset kinnitamist.

6. Majandusaasta aruande esitamise tähtaja muudatuste arvestamine.

Eesti spordiregister võtab 2020. a arvesse 18.05.2020 Riigikogu poolt vastu võetud ajutise seaduse
muudatust, mille kohaselt mittetulundusühingud, sihtasutused ja äriühingud, kellel on kohustus esitada
majandusaasta aruanne äriregistrile ajavahemikul 2020. aasta 12. märtsist 31. augustini, peavad esitama
aruande äriregistrile hiljemalt 2020. aasta 31. oktoobril.




NB! Seaduse muudatus viitab aruannete esitamise tähtajale, mitte majandusaasta lõppemise kuupäevale.
Seega tuleb olla tähelepanelik raamatupidamiskohuslasel, kelle majandusaasta lõpp ei lange kokku
kalendriaastaga. Näiteks:
-

kui majandusaasta lõppes 31.12.2019, tekib majandusaasta aruande esitamise kohustus registrile
hiljemalt 31.10.2020;

-

kui majandusaasta lõppes 31.03.2019, kehtib majandusaasta aruande esitamisel tavapärane
kohustus esitada aruanne registrile kuue kuu jooksul majandusaasta lõpust ehk 30.09.2020;

-

kui majandusaasta lõppes 30.06.2020, tekib raamatupidamise aastaaruande esitamise kohustus
hiljemalt 31.12.2020.

Muudatus on ühekordne ja puudutab aastaaruande esitamist 2020. aastal. Järgmisel aastal kehtib taas
tavapärane majandusaasta aruande esitamise tähtaeg ehk kuus kuud peale majandusaasta lõppu.

7. Spordiorganisatsioonid esitavad eelmise majandusaasta tulude-kulude kohta Eesti spordiregistrile 3
arvu senise 4 asemel. Enam ei ole vaja esitada stipendiumide andmeid.
8. Andmeid saab esitada ainult elektrooniliselt, pabervormil ega digiallkirjastatult enam esitada ei saa.


Elektrooniliselt saab andmeid esitada spordiorganisatsiooni andmehaldur Eesti spordiregistri administreerimiskeskkonda sisse logides. Andmehalduri määramine toimub samuti ainult elektrooniliselt.



Andmeid saab esitada ID-kaart, Mobiil-ID, pangalingi ning Smart-ID või EU eID kaudu läbi riigi autentimisteenuse.

