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1. EESTI SPORDIREGISTRIST 

Vabariigi Valitsus asutas 1. juunist 2011. a riigi infosüsteemi kuuluva spordi andmekogu "Eesti spordiregister", mille 

koosseisu kuulub kuus alamandmekogu: spordiorganisatsioonid, spordikoolid, spordiehitised, treenerid, sportlasetoetused ja 

-stipendiumid ning sporditulemused. Andmekogu vastutav töötleja on Kultuuriministeerium ja volitatud töötleja 

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus. Andmete kogumine ja avaldamine toimub vastavalt Eesti spordiregistri põhimäärusele 

"Eesti spordiregistri põhimäärus" (edaspidi ESR põhimäärus). 

 

2. SPORDIORGANISATSIOONIDE ALAMANDMEKOGU EESMÄRK JA ÜLESANNE 

Spordiorganisatsioonide alamandmekogu eesmärk on pidada arvestust spordiorganisatsioonide (spordiklubide, 

maakonna spordiliitude, spordiühenduste, rahvusliku olümpiakomitee ja spordiorganisatsioonide liikmeks olevate 

muude juriidilisest isikust organisatsioonide) andmete üle. 

Spordiorganisatsioonide mõisted ja liigitus tulenevad spordiseadusest. Spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kantakse 

andmed spordiorganisatsioonide kohta ESR põhimääruse paragrahvis 14 sätestatud tingimustel.  

Spordiorganisatsioonide alamandmekogu töökorraldust reguleerib ESR põhimäärus, eelkõige paragrahvid 7, 14, 23 ja 29. 

Spordiregistrile kui riigi andmekogule on andmete esitamine kohustuslik. Kui spordiorganisatsioon jätab andmed 

nõuetekohaselt esitamata, kaotab ta õiguse saada toetust riigieelarvest (Spordiseadus § 9 lg 1). Spordiregistril on õigus 

pöörduda organisatsioonide poole ja algatada nende andmete esitamine andmekogule. 

 

3. ORGANISATSIOONI ELUTSÜKKEL SPORDIREGISTRIS, ANDMETE ESITAMISE 

TÄHTAJAD 

Nr Tegevus Esitatav teave või andmed 

(sõltuvalt spordiorg. liigist) 

Tähtaeg (vt täpsemalt lk 3) Esitaja 

1. Spordiorganisatsioon 

teatab spordiregistrile 

kirjalikult, vabas vormis 

oma tegutsemise 

staatuse. 

Kas spordiorganisatsioon tegutseb 

või ei tegutse ja millal planeerib 

alustada tegevust. 

6 kuu jooksul alates registreerimisest 

äriregistris või mittetulundusühingute ja 

sihtasutuste registris. Tegutsev 

spordiorganisatsioon esitab 

registreerimistaotluse ja vajalikud andmed.  

Spordiorga- 

nisatsiooni 

esindaja 

 

2. Organisatsioon esitab 

registreerimistaotluse. 

 

 

Andmehaldur esitab 

täiendavalt 

spordiorganisatsiooni 

andmed 7 päeva jooksul. 

Küsimustik organisatsiooni tegevuse 

kohta, mille alusel otsustatakse 

organisatsiooni liik ja 

spordiregistrisse kandmine. 

Spordiorganisatsiooni andmed: 

1. tegevusandmed (üldandmed: 

tegevusalad, tegutsemise staatus, 

kontaktandmed, tegevjuhi andmed; 

liikmeskond; sport spordiklubis; 

tegevpersonal); 

2. spordialaliidu sportlaste litsentsid; 

3. rahvusvaheline tegevus; 

4. majandusaasta tulud ja kulud; 

5. andmehalduri andmed; 

6. andmete sisestaja andmed. 

6 kuu jooksul alates spordiorganisatsiooni 

registreerimisest äriregistris või 

mittetulundusühingute ja sihtasutuste 

registris (tegutsev uus spordiorganisatsioon); 

30 päeva jooksul alates vastu võtmisest 

spordiregistrisse kantud 

spordiorganisatsiooni (v.a spordiklubi) 

liikmeskonda (tegutsev või mitte tegutsev 

spordi- või muu organisatsioon) või 

tegutsema hakkamisest (uus või 

spordiregistrist varem arhiveeritud 

spordiorganisatsioon). 

Organisatsiooni 

esindusõiguslik 

isik  

(registreerimis-

taotlus)  

 

Andmehaldur 

(andmed) 

3. Spordiorganisatsioon 

esitab majandusaasta 

aruande äriregistrile 

seaduses ettenähtud 

korras (üldjuhul 30. 

juuniks). 

Majandusaasta aruanne, millest 

spordiregister saab majandusaasta 

tulude-kulude andmed. 

Majandusaasta aruanne esitatakse seaduses 

ettenähtud korras: 6 kuu jooksul pärast 

majandusaasta lõppemist. Kui 

majandusaasta ühtib kalendriaastaga, on 

aruande esitamise tähtaeg 30. juuni. 

Organisatsioon, kelle majandusaasta 

aruande esitamise tähtpäev ei lange 

ajavahemikku 12.03. - 31.08.2021, peab 

aruande esitama tavapäraselt, st 6 kuu 

jooksul pärast majandusaasta lõppemist. 

Juhatus 

https://www.riigiteataja.ee/akt/129022020001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/128022020003
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4. Spordiorganisatsioon 

uuendab andmeid 

spordiregistris vähemalt 

1 kord aastas:  
1. september – 31. 

oktoober. 

 

 

1. tegevusandmed (üldandmed: 

tegevusalad, tegutsemise staatus, 

kontaktandmed, tegevjuhi andmed; 

liikmeskond; sport spordiklubis; 

tegevpersonal); 

2. spordialaliidu sportlaste litsentsid; 

3. rahvusvaheline tegevus (liikmesus 

ja esindatus rahvusvahelises 

spordiorganisatsioonis); 

4. majandusaasta tulud ja kulud (3 

arvu: üksikisikutelt saadud tulud; 

kuludest treenerite ja juhendajate 

tööjõukulud; sportlaste tööjõukulud). 

1. september – 31. oktoober 

Tegevusandmed esitavad kõik 

spordiorganisatsioonid (v.a tegevjuhi 

andmed, mida esitavad ainult 

spordiühendused ja -liidud ja ei esita 

spordiklubid). 

Spordialaliidu sportlaste litsentside 

arvandmed esitavad spordialaliidud. 

Rahvusvahelise (RV) tegevuse andmed 

esitavad: EOK, spordialaliidud ja 

spordiühendused (ei esita maakonna 

spordiliidud ja spordiklubid) enda ja oma 

liikmesklubide kohta. 

Majandusaasta tulude ja kulude andmed 

esitavad spordiklubid ja EOKsse mitte 

kuuluvad spordiühendused ning EOK 

liikmesorganisatsioonid, kes tegutsevad 

spordiklubina. 

Andmehaldur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Spordiorganisatsioon 

uuendab spordi-

registrisse kantud 

andmeid 30 päeva 

jooksul, kui muutuvad: 

1. üldandmed: tegevusalad, 

tegutsemise staatus, kontaktandmed, 

tegevjuhi andmed; 

2. liikmeskond; 

3. rahvusvaheline tegevus; 

4. spordiklubi treenerite ja 

juhendajate tööhõive;  

5. andmehalduri kontaktandmed. 

30 päeva jooksul alates vastavate andmete 

muutumisest. 

 

 

 

 

Andmehaldur 

 

 

 

 

 

6. Organisatsiooni andme-

halduri määramine. 

andmehalduri andmed 30 päeva jooksul alates andmehalduri 

muutumisest (uue andmehalduri andmed). 

Org. esindus-

õiguslik isik 

7. Organisatsioon 

arhiveeritakse 

(kustutakse) 

spordiregistrist, kui: 

- organisatsioon kustutatakse äriregistrist, mittetulundusühingute ja sihtasutuste  

  registrist või riigi- ja kohaliku omavalitsuste asutuste riiklikust registrist;  

- spordiorganisatsioon, kes ei ole ühegi maakonna spordiliidu, spordialaliidu,  

   spordiühenduse või EOK liige:  

- on likvideerimisel või ei tegutse; 

- ei ole 6 kuu jooksul pärast andmete uuendamise tähtpäeva andmeid   

        nõuetekohaselt esitanud; 

- muutunud on organisatsiooni liik või spordiorganisatsioon ei vasta 

spordiregistri põhimääruse § 14 lõigetes 2-15 sätestatud tingimustele; 

 - muu organisatsioon ei ole enam ühegi spordiregistrisse kantud maakonna     

spordiliidu, spordialaliidu, spordiühenduse või EOK liige. 

Spordiregistri 

volitatud 

töötleja 

 

4. ANDMETE ESITAMINE 

4.1. Andmete esitamise vorm.  
Eesti spordiregistrisse spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kantud spordiorganisatsioon esitab ja uuendab andmeid 

internetipõhise ankeedina. Andmed esitatakse eesti keeles ja kehtiva hetkeseisuga.  

4.2. Ankeedi esitaja.  

Andmed esitab organisatsiooni poolt spetsiaalselt määratud andmehaldur. Kui andmehaldur on määramata või teda on vaja 

muuta, peab spordiorganisatsiooni esindusõiguslik isik andmete esitamiseks määrama andmehalduri (vt p 4.9 ja 4.10).  

4.3. Andmete esitamise tähtajad: 1. september – 31. oktoober ja 30 päeva.  

Spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioon peab spordiregistrile esitama uuendatud andmed vähemalt üks kord aastas – 

ajavahemikus 1. september – 31. oktoober. Lisaks tuleb teatud andmeid uuendada 30 päeva jooksul (vt p 4.5).  

4.4. Majandusaasta tulude ja kulude andmete esitamine.  

Majandusaasta andmed esitatakse kahes osas: 

1. tavapärane majandusaasta aruanne seaduses ettenähtud tähtaegu järgides mittetulundusühingute ja sihtasutuste 

registrile või äriregistrile (edaspidi “äriregister”), millest spordiregister saab peamised tulude-kulude andmed. Juhul, 

kui sinna esitatud andmetest ei saa mõistlikult tuletada spordiorganisatsiooni taksonoomiale vastavaid andmeid, võib 

spordiregister täiendavalt nõuda ka muude majandusaasta tulude ja kulude andmete esitamist; 

2. spordiorganisatsioon esitab spordiregistrile koos muude andmetega ajavahemikus 1. september – 31. oktoober           

3 arvu eelmise majandusaasta kohta: 1) üksikisikutelt saadud tulud, 2) treenerite ja juhendajate tööjõukulud, 3) 

sportlaste tööjõukulud (ei pea esitama rahvuslik olümpiakomitee ja tema liikmeskonda kuuluv organisatsioon, kui 

viimane ei tegutse spordiklubina); 

3. tulude-kulude andmed loetakse spordiregistris esitatuks juhul, kui need on esitatud eelmise majandusaasta kohta 

nii spordiregistrile kui äriregistrile ja on nende poolt kinnitatud (loe ka lk 11 Tulud ja kulud). 

https://www.spordiregister.ee/admin/
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4.5. Andmete uuendamine. 

30 päeva jooksul alates andmete muutumisest tuleb uuendada:  

1. tegutsemise staatus (tegevuse lõpetamine või alustamine);  

2. kontaktandmed, tegevjuht või tema kontaktandmed;  

3. spetsiifilised andmed (spordiühenduse spetsiifiline või piirkondlik tegevusvaldkond, spordialaliidu poolt esindatavad 

spordialad ja distsipliinid, spordiklubi nimi või tegevusalad);  

4. maakonna spordiliidu, spordialaliidu, spordiühenduse või rahvusliku olümpiakomitee liikmeskond;  

5. rahvusvahelise olümpiakomitee, spordialaliidu või spordiühenduse või nende liikmesklubide liikmesus ja esindatus 

(liikmesuse tekkimine või lõppemine; esindajate lisandumine, ametivolituste muutumine või lõppemine, 

kontaktandmete muutumine) rahvusvahelises spordiorganisatsioonis;  

6. spordiklubis või spordialaliidus tegutseva treeneri või juhendaja isiku tööhõive andmed (töösuhte vormi muutumine, 

treeneri töökoha lõpetamine või uue lisamine, kuna treener ei tegutse enam või on lisandunud uus treener);  

7. spordiorganisatsiooni andmehaldur või tema kontaktandmed.  

Spordiregistrisse kantud muu organisatsioon andmeid spordiorganisatsioonide alamandmekogus uuendama ei pea. 

4.6. Registreerimistaotluse esitamine.  

Spordiorganisatsioon on kohustatud 6 kuu jooksul alates registreerimisest äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste 

registris teatama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis spordiregistri spordiorganisatsioonide alamandmekogule 

(esr@spordiinfo.ee) oma tegutsemise staatuse (tegutseb / ei tegutse) ja tegutsemise korral esitama registreerimistaotluse. Mitte 

tegutsev või spordiregistri arhiivi kantud spordiorganisatsioon peab esitama registreerimistaotluse spordiorganisatsioonide 

alamandmekogusse kandmiseks 30 päeva jooksul alates tegutsema hakkamisest. Kui spordiregistri spordiorganisatsioonide 

alamandmekogusse kandmata spordi- või muu organisatsioon võetakse vastu spordiregistrisse kantud spordiühenduse, maakonna 

spordiliidu, spordialaliidu või Eesti Olümpiakomitee liikmeskonda, tuleb organisatsioonil esitada oma andmed spordiregistrisse 

kandmiseks 30 päeva jooksul alates vastava liikmelisuse tekkimisest ja sõltumata tema tegutsemise staatusest. Spordiregistrile 

esitatakse registreerimistaotlus, mille põhjal Eesti spordiregistri volitatud töötleja määrab organisatsiooni liigi ja täiendavate 

andmete esitamise vajaduse ja vormistab spordiorganisatsiooni andmehaldurile kasutajakonto. Tegutseva spordiorganisatsiooni 

andmehalduril palutakse 7 päeva jooksul esitada täiendavad andmed sarnaselt spordiregistrisse kantud spordiorganisatsiooniga 

(vt p 4.1). 

4.7. Andmete kontrollimine ja parandamine.  

Spordiregistri volitatud töötleja otsustab organisatsiooni liigi ja kandmise spordiregistrisse ning kannab andmed andmekogusse 

30 päeva jooksul pärast seda, kui andmed on nõuetekohaselt esitatud. Andmekogu volitatud töötlejal on õigus kontrollida esitatud 

andmete õigsust, nõuda täiendavate andmete, selgituste ja dokumentide esitamist. Kui andmekogu volitatud töötleja tuvastab, et 

andmekogusse esitatud andmed on ebaõiged, puudulikud, ebausutavad või kattuvad teise spordiorganisatsiooni või spordikooli 

andmetega, on andmekogu volitatud töötlejal õigus keelduda nende kandmisest andmekogusse. Ebaõigete, puudulike, 

ebausutavate või kattuvate andmete tuvastamise korral on andmeandja kohustatud esitama täiendavad andmed, selgitused 

või dokumendid kümne tööpäeva jooksul vea avastamisest või sellest talle teatamisest arvates. Nende alusel teeb 

parandused esitatud andmetes andmekogu volitatud töötleja. 

4.8. Andmete ja registreerimistaotluste esitamine ning andmehalduri määramine. 

Kõik tegevused toimuvad veebipõhiselt Eesti spordiregistri administreerimiskeskkonnas www.spordiregister.ee/admin    

Veebivormi nimi, asukoht  Autentimine 

Andmete esitamine  

http://www.spordiregister.ee/admin 
ID-kaart, Mobiil-ID, Smart-ID või EU eID kaudu läbi riigi 

autentimisteenuse 

http://www.spordiregister.ee/index.php?ac=esitamine 

 

Organisatsiooni registreerimistaotlus 

Organisatsiooni andmehalduri määramine 

 

ID-kaart, Mobiil-ID, Smart-ID  

4.9. Andmehalduri määramine.  

Andmehaldur on spordiorganisatsiooni allkirjaõigusliku isiku poolt kuni 5 aastaks määratud spordiorganisatsiooni esindaja, kes 

uuendab spordiorganisatsiooni andmeid spordiregistris. Andmehalduril peab olema e-posti aadress, ID-kaart või isikutuvastamise 

võimalus mobiil-ID, Smart-ID või EU eID kaudu ning elementaarne arvuti kasutamise oskus, et andmeid esitada. Andmehaldurit 

saab organisatsioon igal ajal muuta, esitades spordiregistrile uue andmehalduri andmed  “Organisatsiooni andmehalduri 

määramine”. 

4.10. Andmete sisestaja. 

Andmehaldur saab talle loodud kasutajakonto kaudu e-ankeedi täitmise omakorda edasi delegeerida ühele isikule ehk andmete 

sisestajale, kellel peab olema e-posti aadress, ID-kaart või isikutuvastamise võimalus mobiil-ID, Smart-ID või EU eID kaudu. 

Andmete sisestaja saab ankeeti täita, kuid ei saa ankeeti esitada. Näide: spordiklubi juhataja, kes on ka juhatuse liige, on määranud 

end andmehalduriks ning sisestab ja esitab spordiklubi muud andmed ning seejärel delegeerib tulude ja kulude andmete 

sisestamise õiguse edasi raamatupidajale. Kui raamatupidaja on andmete sisestamise lõpetanud, teavitab ta sellest andmehaldurit, 

kes kinnitab (esitab) ankeedi.  

mailto:esr@spordiinfo.ee
http://www.spordiregister.ee/index.php?ac=esitamine
http://www.spordiregister.ee/admin
http://www.spordiregister.ee/admin
http://www.spordiregister.ee/index.php?ac=esitamine
https://www.spordiregister.ee/et/esitamine#elektrooniline_esitamine
https://www.spordiregister.ee/et/esitamine#elektrooniline_esitamine
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4.11. Piirkondlik juhtisik.  

Andmete uuendamist koordineerib piirkondlik juhtisik (vt lk 24). 

5. ANKEEDIS KASUTATAVAD MÕISTED JA SELGITUSED  
R tähistab rida ja V veergu (näiteks R5 = rida 5, V3 = veerg 3, R5V3 = rida 5, veerg 3).  

5.1. Spordiorganisatsioon Organisatsiooni üldandmed, sh organisatsiooni liik. 

Organisatsiooni liik On iga puhul organisatsiooni puhul eeldefineeritud: spordiklubi, spordiühendus, maakonna spordiliit, 

spordialaliit või rahvuslik olümpiakomitee või muu organisatsioon. 

Spordiorganisatsioon Spordiorganisatsioon on spordiklubi, spordiühendus, maakonna spordiliit, spordialaliit või rahvuslik 

olümpiakomitee. Rahvuslik Olümpiakomitee on Eesti Olümpiakomitee (EOK). Maakonna spordiliidu 

ja spordialaliidu tunnus on vastav liikmesus Eesti Olümpiakomitees.  

SPORDIKLUBI Eraõiguslik juriidiline isik, mille põhitegevus on spordi arendamine, mille tegevusala(d) on spordi 

harrastamise võimaldamine, spordiürituste korraldamine ja / või muu sporditegevus ning mille 

spordialane tegevus toimub peamiselt Eestis. Spordiklubi tegevusalaks ei loeta spordiehitiste käitust. 

 

SPORDIÜHENDUS 

 

 

Spordiühendus vastab vähemalt ühele alljärgnevale tingimusele:  

- spordiühendusel on liikmesus Eesti Olümpiakomitees; 

- spordiühendusel on muu ühenduse tegevusest selgelt eristuv spetsiifiline spordivaldkond ja 

spordiühenduse tegevus seisneb selle spordivaldkonna üleriigilises reguleerimises ja selle raames 

sportimisvõimaluste propageerimises, ja spordiühendusel on vastav representatiivne liikmeskond; 

- spordiühendus on piirkondlikul põhimõttel tegutsevate spordiklubide või füüsiliste isikute ühendus 

ja spordiühendusel on piirkonnale vastav representatiivne liikmeskond. 
MUU ORGANISATSIOON Organisatsioon, mis ei ole spordiorganisatsioon. 

5.2. Tegevusalad Spordiorganisatsiooni üld- ja spetsiifilised andmed. 

Spordi harrastamise 

võimaldamine 

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 

(vt „sport spordiklubis”, SPORDIKLIUBI / SPORDIALA 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. 

Spordiürituste 

korraldamine 

Avalikkusele kättesaadavate spordivõistluste ja muude spordiürituste korraldamine juhul, kui 

korraldav organisatsioon on võistluse või ürituse peakorraldaja.  

Spordiürituste korraldamist maakonna spordiliitude, spordialaliitude, spordiühenduste ja rahvusliku 

olümpiakomitee puhul eraldi tegevusalaks ei märgita. 

Muu sporditegevus Spordiklubi poolt organiseeritud muu sportimist toetav tegevus. Muu sporditegevusena ei käsitleta 

spordiehitiste käitust. 

Spetsiifiline või piirkondlik 

tegevusvaldkond 

Üleriigilised spordiühendused märgivad muu ühenduse tegevusest selgelt eristuva spetsiifilise 

spordivaldkonna ja piirkondlikud spordiühendused märgivad piirkonna ja spordivaldkonna, milles nad 

tegutsevad. 

Spordiühenduse 

tegutsemine spordiklubina 

spordi harrastajatele 

Märkida “Jah”, kui spordiühendus tegutseb ka spordiklubina spordi harrastajatele, kes teadaolevalt ei 

kuulu teistesse klubidesse (vt “spordi harrastamise võimaldamine”). Sel juhul käsitletakse teda 

paralleelselt ka spordiklubina ning täita tuleb tabel “Sport spordiklubis”. 

Spordialaliidul, maakonna spordiliidul, EOKsse kuuluval spordiühendusel ja EOKl on tegutsemine 

spordiklubina eeldefineeritud, muutuste korral võtta ühendust spordiregistri volitatud töötlejaga. 

5.3. Kontaktandmed Spordiorganisatsiooni üld- ja spetsiifilised andmed. 

Kontaktandmed Kontaktaadress, telefon, e-posti aadress ja veebileht. 

Kui organisatsiooni posti- ja asukoha aadress on erinevad, märkida postiaadress.  

Kui äriühingu ja spordiklubina tegutseva allüksuse kontaktandmed on erinevad, märkida tabelisse 

vastava allüksuse kontaktandmed. 

Spordiorganisatsiooni 

asutamise aeg 

Märkida spordiorganisatsiooni asutamise kuupäev (s.o asutamislepingu sõlmimise ja põhikirja 

kinnitamise kuupäev), mitte organisatsiooni äriregistrisse kandmise kuupäev. 

Spordiklubina tegutseva 

allüksuse nimi 

Täidavad äriühingud, kui spordiklubina tegutsev allüksuse käibenimi erineb firma ärinimest. 

(nt AS Vaba Aeg allüksusena tegutseva spordiklubi käibenimi on Spordiklubi Spordisellid). 

Tegevjuhi andmed Tegevjuht on organisatsiooni igapäevast tegevust juhtiv või korraldav isik (nt peasekretär, juhataja, 

juhatuse liige, tegevdirektor, tegevjuht). Tegevjuhi isikukood on piiratud juurdepääsuga andmed, mida 

spordiregistri veebilehel välja ei näidata. 
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5.4. Litsentsid Spordialaliidu sportlaste litsentsid. 

Spordialaliidu sportlaste 

litsentsid 

Spordialaliidu sportlaste litsentside kohta kantakse andmekogusse spordialaliidu litsentsitud sportlaste 

kehtivad arvandmed hetkeseisuga, arvestades iga sportlast üks kord. 

Spordialaliidu litsentsitud sportlane on 5-aastane ja vanem spordiharrastaja (sh sportlane), kellel on 

spordialaliidu või rahvusvahelise spordiliidu kehtiv võistlusluba (litsents) osaleda spordialaliidu 

võistlustel ja kes on nõuetekohaselt registreeritud spordialaliidu vastavas andmebaasis või 

infosüsteemis. 

Esitada spordialaliidu võistlusluba omavate sportlaste arvandmed hooaja hetkeseisuga, kui hooaeg on 

lõppenud, siis eelmise hooaja lõpu seisuga. 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. 

Tabelisse märgitakse spordiala või distsipliini(de) litsentsitud sportlaste arvud, tuues eraldi välja: 

täiskasvanud (20 a ja vanemad mehed ja naised), sh naised (20 a vanemad naised), noored (5-19 a 

poisid ja tüdrukud kokku), sh tüdrukud (5-19 a tüdrukud). 

TÄISKASVANUD + NOORED = LITSENTSITUD SPORTLASTE ARV 

Nõuetekohane registreerimine spordialaliidu andmebaasis või võistlussüsteemis – spordialaliidul 

on 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. 

5.5. Rahvusvaheline 

(RV) tegevus 

Spordiorganisatsiooni liikmesus ja esindatus rahvusvahelises spordiorganisatsioonis. 

Täidavad: rahvuslik olümpiakomitee, spordialaliidud ja spordiühendused enda ja oma liikmesklubide 

kohta enda spordiühenduse või -liidu esindatava spordiala või -valdkonna piires. Ei täida: maakonna 

spordiliidud ja spordiklubid. 
Spordiorganisatsiooni 

liikmesus rahvusvahelises 

spordiorganisatsioonis,  

 

RV LIIKMESUS, 

Rahvusvaheline liikmesus 

Rahvusliku olümpiakomitee, spordialaliidu, spordiühenduse või spordiklubi kuulumine ülemaailmse, 

üleeuroopalise või muu rahvusvahelise spordi katusorganisatsiooni liikmeskonda, kui selle kohta on 

olemas usaldusväärne teave.  

Usaldusväärseks teabeks loetaks vastavat liikmesust kinnitava ajakohase info olemasolu RV 

spordiorganisatsiooni avalikul veebilehel (veebilink), selle puudumisel RV spordiorganisatsiooni 

vastavat kirjalikku kinnitust, mille koopia saata e-postiga esr@spordiinfo.ee. 

Liikmeks vastuvõtmise ajaks märkida kehtiva liikmesuse algusaeg (aasta). 

Spordiorganisatsiooni 

esindatus rahvusvahelises 

spordiorganisatsioonis,  

 

RV ESINDAJA 

Füüsilise isiku kuulumine rahvusliku olümpiakomitee, spordialaliidu, spordiühenduse või 

spordiklubi institutsionaalse esindajana ülemaailmse, üleeuroopalise või muu rahvusvahelise spordi 

katusorganisatsiooni juhtorganisse, komisjoni, eksperdirühma või selle organisatsiooni auliikmeks 

olemine, kui selle kohta on olemas usaldusväärne teave. 

Usaldusväärseks teabeks loetakse vastava esindaja vastava ametikoha (rolli) täitmist või auliikmeks 

olemist kinnitava ajakohase info olemasolu RV spordiorganisatsiooni avalikul veebilehel (veebilink), 

selle puudumisel RV spordiorganisatsiooni vastavat kirjalikku kinnitust, mille koopia saata e-postiga 

esr@spordiinfo.ee. 

Esindaja ametivolituste alguseks märkida kehtivate ametivolituste või auliikmesuse algusaeg (kuu ja 

aasta). Kui esindaja on samale ametikohale tagasi valitud või nimetatud järjest mitu korda, märkida 

kõige varasem algusaeg. 

Esindaja isikukood, kontakttelefon ja e-post on piiratud juurdepääsuga andmed, mida spordiregistri 

veebilehel välja ei näidata. 

5.6. Sport spordiklubis Spordiklubis harrastatavad spordialad ja distsipliinid, iga spordiala ja distsipliini harrastajate 

arvud filiaali ja spordi harrastamise vormi (organiseerunud, teenusepõhine spordi 

harrastamine) täpsusega, tegutsemispaigad ning treenerite ja juhendajate tööhõive. 

SPORDIALA ja distsipliin 

 

 

 

Spordiala võib koosneda ühest või mitmest distsipliinist. Spordiala nimetus on alati tähistatud suurte 

(trüki)tähtedega, distsipliini(de) nimetus(ed) on spordiala all väikeste tähtedega.  

Valida spordiala, millele spordiklubi on spetsialiseerunud (nn põhispordiala) ja mida spordiklubis 

organiseeritult harrastab vähemalt üks inimene vähemalt üks kord nädalas hooaja või poolaasta 

jooksul. Alasid, mida harrastatakse põhispordiala(de)ga tegelemise täiendamiseks, harrastatavateks 

spordialadeks ei loeta.  

Spordi harrastamise vorm 

 

 

 

 

ORGANISEERUNUD 

SPORDI HARRASTAMINE 

 

 

 

Organiseerunud või teenusepõhine spordi harrastamine. Tavalise spordiklubi puhul on enamasti tegu 

organiseerunud spordi harrastamisega. Sportimiskulude kompenseerimine ei ole organiseerunud ega 

teenusepõhise spordi harrastamise vorm. Teenusepõhise spordi harrastamise eeltuvastab ja tabelid 

täitmiseks avab spordiregistri volitatud töötleja. Vajadusel pöörduda spordiregistri poole.  

Organiseerunud spordi harrastamine - nn traditsiooniline spordi harrastamine - toimub spordiklubis 

hooajaks eelkomplekteeritud treeningrühmades või spordiharrastaja individuaalplaani alusel, v.a 

teenusepõhine spordi harrastamine. Sportimise organiseerimine spordiklubis spordialade 

klassifikaatoris märgitud spordialal, mille harrastamiseks spordiklubi on spetsialiseerunud: vastava 

mailto:esr@spordiinfo.ee
mailto:esr@spordiinfo.ee
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TEENUSEPÕHINE 

SPORDI HARRASTAMINE 

 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. 

Teenusepõhiselt korraldatud spordi harrastamine (nt fitnessklubid, golfi- ja tenniseklubid jne) - 

spordi harrastamine toimub harrastajaga sõlmitud pikaajalise lepingu (fitnesskubides sageli ka 

osalemispaketi) alusel, mis võimaldab osalemist rühmatreeningus, personaaltreeneri teenuste ja / või 

spordiklubi infrastruktuuri (nt jõusaali, ujumisbasseini, golfiväljaku, tenniseväljaku jms) kasutamist 

iseseisvaks spordi harrastamiseks enda äranägemise järgi lühikese eelbroneerimisajaga või ilma. 

Sportimise organiseerimine spordiklubis spordialade klassifikaatoris märgitud spordialal, mille 

harrastamisele spordiklubi on spetsialiseerunud: spordiklubi haldab vastava spordiala harrastamiseks 

vajalikku infrastruktuuri (nt võimlemissaali, jõusaali, ujumisbasseini, golfiväljakut, tenniseväljakut 

jms), 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. 

Kui teenusepõhine harrastaja on registreeritud / osaleb spordialaliidu võistlussüsteemis, ja tema 

koduklubiks on spordiklubi, kus spordi harrastamine toimub teenusepõhiselt, loetakse ta 

organiseerunud harrastajaks. 

Teenusepõhiselt korraldatud spordi harrastamist võimaldavates spordiklubides võib toimuda ka 

organiseeritud spordi harrastamine. Sellisel juhul tuleb ühe spordiala / distsipliini kohta esitada nii 

organiseerunud kui teenusepõhiste spordiharrastajate andmed. Treenerite / juhendajate ja 

tegutsemispaikade andmed esitatakse ühiselt mõlema vormi kohta. 

 

 

 

 

FILIAAL 

Spordiklubi võib lisaks peamisele tegevuskeskusele omada treeningrühmi mitmes kohaliku 

omavalitsuse üksuses (KOVis). Spordi harrastamisega tegelevad spordiklubid, millised omavad 

filiaale teistes KOV üksustes, esitavad harrastajate ning treenerite ja juhendajate andmed KOV üksuste 

filiaalide kaupa ning märgivad igale treenerile ja juhendajale ühe peamise tegutsemiskoha. 

Filiaal on 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. Kui filiaali ei ole või hetkel filiaalis 

harrastamist ei toimu või harrastajad puuduvad, siis märkida harrastajate arv 0 ja valida „Harrastajad 

puuduvad“. 

 

Näiteks Teenusepõhine spordiklubi 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 treeningud toimuvad talihooajal Otepääl), siis see ei 

ole filiaal. 

 

SPORDIKLUBI / 

SPORDIALA 

HARRASTAJA 

 

 

 

 

Harrastaja tegelemine 

mitme spordialaga 

Harrastaja kuulumine 

mitmesse spordiklubisse  

 

 

 

Harrastaja kuulumine 

spordiklubisse ja -kooli 

Mitme spordialaga 

tegelevate harrastajate 

arvestamine 

Spordialaga regulaarselt spordiklubis mis tahes tasemel tegelev, vähemalt 5-aastane Eestis elav 

füüsiline isik, kes lepingu või muu dokumendi alusel harrastab spordiala spordiklubis sagedusega 

vähemalt üks kord nädalas hooaja või poolaasta jooksul (v.a vigastuste ja haiguste periood) hooajaks 

eelkomplekteeritud treeningrühmas või individuaalplaani alusel.  

Spordiklubi harrastajaks ei loeta spordiüritustest ja üksikutest treeningutest osavõtjaid ning teiste 

spordiklubide või spordikoolide harrastajaid, v.a juhul, kui spordiklubi on ise spordikooli pidaja 

(spordiklubil ja -koolil on sama registrikood).  

 

Spordiharrastaja märgitakse harrastajaks põhispordiala järgi. Alasid, mida harrastatakse 

põhispordiala(de)ga tegelemise täiendamiseks, harrastatavateks spordialadeks ei loeta.  

Kui harrastaja kuulub samal spordialal mitmesse spordiklubisse, loetakse ta ainult ühe spordiklubi 

harrastajaks. Sel juhul määratakse harrastaja koduklubi, mille all teda harrastajana kajastatakse. 

Koduklubi määrab andmekogu volitatud töötleja, juhul, kui spordiklubid ei ole seda ise teinud, 

lähtudes eelkõige järgnevast: 1) spordiharrastaja kuulumine riigieelarvelist treenerite tööjõukulude 

toetust saava treeneri treeningrühma; 2) millisele spordiklubile laekuvad spordiharrastaja 

treeningtasud; 3) millisest spordiklubist saab töötasu spordiharrastaja sporditegevuse juhendaja; 4) 

millist spordiklubi esindab spordiharrastaja Eesti meistrivõistlustel oma vanuseklassis. 

 

Juhul, kui spordiklubi harrastaja kuulub samal spordialal ka spordikooli, mille pidaja on teine 

organisatsioon (spordiklubil ja -kooli on erinevad registrikoodid), loetakse ta spordikooli, mitte 

spordiklubi harrastajaks ja tabelisse „Sport spordiklubis” ei märgita.  

 
Kui organiseerunud harrastajal on mitu põhispordiala ja ta tegeleb spordiklubis mõlema spordialaga 

vastavalt spordi harrastamise definitsioonis märgitud sagedusele, märgitakse ta mõlema spordiala 

harrastajaks. Teenusepõhised harrastajad arvestatakse ainult ühe (põhi)spordiala all. 
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TEENUSEPÕHINE 

HARRASTAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISEERUNUD 

HARRASTAJA 

 

 

Organiseerunud ja 

teenusepõhiste harrastajate 

arvestamine 

Mitme spordialaga 

tegelevate harrastajate 

arvestamine 

 

Harrastajate arvandmete 

esitamise mudel 

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 (vt lk 7, TEENUSEPÕHINE 

SPORDI HARRASTAMINE) ja tal on antud spordiklubiga sõlmitud pikaajaline leping.  

Juhul, kui 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, lisatingimuseks on pikaajalise lepingu olemasolu spordiklubi ja harrastaja vahel. 

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) hooajaks eelkomplekteeritud treeningrühmas 

või individuaalplaani alusel, kuid mitte teenusepõhiselt (vt lk 7, TEENUSEPÕHINE SPORDI 

HARRASTAMINE).  

Spordiharrastaja 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.  

 

Kui organiseerunud harrastajal on mitu põhispordiala ja ta tegeleb spordiklubis mõlema spordialaga 

vastavalt spordi harrastamise definitsioonis märgitud sagedusele, märgitakse ta mõlema spordiala 

harrastajaks. Teenusepõhised harrastajad arvestatakse ainult ühe (põhi)spordiala all.  

 

Harrastajate arvandmete esitamine on spordiala põhine, 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. 

Harrastajate arv 

(tabelid on sarnased 

organiseerunud 

harrastamise, teenusepõhise 

harrastamise ja filiaalide 

kohta) 

 

 

 

 

 

 

Näiteks spordialaga 

“jalgpall” tegeleb 

organiseerunult spordiklubis 

54 inimest:      10 

täiskasvanut (s.o 20 a ja 

vanemad) ja 44 noort (s.o 5 

kuni 19 a), sh 11 tüdrukut. 

Tüdrukud harrastavad nii 

saali- (distsipliin 

“saalijalgpall”) kui ka 

rannajalgpalli (distsipliin 

“rannajalgpall”), poisid ehk 

ülejäänud 33 noort ja 

täiskasvanud  harrastavad 

ainult jalgpalli (distsipliin 

“jalgpall”).  

Tabelisse märgitakse spordiala ja distsipliini(de) harrastajate arvud hetkeseisuga, tuues eraldi välja: 

täiskasvanud (V1), naised (V2), noored (V3) ja tüdrukud (V4).  

Harrastajate arv saadakse täiskasvanud ja noorte harrastajate kokku liitmisel spordiala tasemel. 

TÄISKASVANUD + NOORED = HARRASTAJATE ARV 

Kui spordiala koosneb distsipliinidest, märkida harrastajate arv nii spordiala (kõige ülemine rida) kui 

harrastatavate distsipliinide tasemel. Kui inimene harrastab spordiklubis sama spordiala mitut erinevat 

distsipliini, siis märkida harrastajaks kõigi tema poolt harrastatavate distsipliinide tasemed, kuid 

spordiala tasemel arvestada teda harrastajana ainult üks kord. 

Distsipliini tasemel võib harrastajate arv osaliselt või täielikult kattuda, kuid spordiala tasemel 

kattuvaid distsipliinide harrastajaid kokku ei liideta. Spordiala tasemel märkida harrastajate arv 

arvestusega, et iga inimene läheb arvesse ainult üks kord.   

 TÄISKASVANUD Sh naised NOORED Sh tüdrukud 

SPORDIALA nimetus JALGPALL 
selle SPORDIALA HARRASTAJATE ARV 10  44 11 

DISTSIPLIINI nimetus jalgpall 

selle DISTSIPLIINI HARRASTAJATE ARV 10  33  

 

 TÄISKASVANUD Sh naised NOORED Sh tüdrukud 

SPORDIALA nimetus  
selle SPORDIALA HARRASTAJATE ARV     

DISTSIPLIINI nimetus saalijalgpall 

selle DISTSIPLIINI HARRASTAJATE ARV   11 11 

 

 TÄISKASVANUD Sh naised NOORED Sh tüdrukud 

SPORDIALA nimetus  
selle SPORDIALA HARRASTAJATE ARV     

DISTSIPLIINI nimetus rannajalgpall 

selle DISTSIPLIINI HARRASTAJATE ARV   11 11 
 

Täpsustus (vajadusel) Kui märkisite spordialaks “Muud spordialad”, märkida harrastatava spordiala nimetus. 

TÄISKASVANUD  Täiskasvanud on 20-aastased ja vanemad spordiklubi harrastajad. 
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(20 a ja vanemad) (V1) Antud spordiala / distsipliini 20-aastaste ja vanemate harrastajate arv kokku (mehed + naised). 

Täiskasvanud harrastajate arv on suurem või võrdne täiskasvanud naissoost harrastajate arvuga. 

sh naised (V 2) Antud spordiala / distsipliini 20-aastaste ja vanemate naissoost harrastajate arv. 

NOORED  

(5 kuni 19 a) (V3) 

Noored on 5- kuni 19-aastased spordiklubi harrastajad. 

5- kuni 19-aastaste antud spordiala / distsipliini harrastajate arv kokku (poisid + tüdrukud). Noorte 

harrastajate arv on suurem või võrdne tüdrukutest harrastajate arvuga. 

sh tüdrukud (V 4) 5- kuni 19-aastaste antud spordiala / distsipliini naissoost harrastajate arv. 

5.7. Tegutsemispaigad Selle spordiala tegutsemispaigad. 

Tegutsemispaik  Spordiobjekt või ehitis, kus seda spordiala või distsipliini regulaarselt harrastatakse. 

Eesmärk on seostada spordiklubiga hooned ja rajatised, kus toimub regulaarne, organiseeritud 

sporditegevus vähemalt kord nädalas hooaja või poolaasta jooksul. 

Vabas õhus asuvad veekogud, maastikud jms (nt Peipsi järv) ei ole spordiobjektid. 

5.8. Treenerid / 

Juhendajad 
Selle spordiala treenerite ja sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute tööhõive.  

 
Tabelisse märkida hetkeseisuga spordiorganisatsioonis töötavad ja vabatahtlikena tegutsevad treenerid 

ja sporditegevust juhendavad treenerikutseta isikud.   

Spordi harrastamise võimaldamisega tegelev spordiklubi esitab treeneri ja sporditegevust juhendava 

treenerikutseta isiku tööhõive andmed spordiregistrile juhul, kui isik juhendab spordiklubis aktiivselt 

vähemalt üks kord nädalas hooaja või poolaasta jooksul vähemalt ühte spordiklubi harrastajat ning tal 

on sõlmitud spordiklubiga sellekohane leping. 

Tabelisse märkida hetkeseisuga spordiorganisatsioonis töötavad ja vabatahtlikena tegutsevad treenerid 

ja sporditegevust juhendavad treenerikutseta isikud.   

Spordi harrastamise võimaldamisega tegelev spordiklubi esitab treeneri ja sporditegevust juhendava 

treenerikutseta isiku tööhõive andmed spordiregistrile juhul, kui isik juhendab spordiklubis aktiivselt 

vähemalt üks kord nädalas hooaja või poolaasta jooksul vähemalt ühte spordiklubi harrastajat ning tal 

on sõlmitud spordiklubiga sellekohane leping. 

Spordialaliit, juhul, kui ta ei tegutse spordiklubina harrastajatele, esitab treeneri ja sporditegevust 

juhendava treenerikutseta isiku tööhõive andmed juhul, kui isik tegutseb spordialaliidus treeneri või 

sporditegevuse juhendajana sellekohase lepingu alusel. 

 

Spordiklubi treener / 

juhendaja 

 

TREENER 

 

 

SPORDITEGEVUST 

JUHENDAV TREENERI-

KUTSETA ISIK 

- Spordiklubis, mille tegevusala on spordi harrastamise võimaldamine, aktiivselt vähemalt üks kord 

nädalas hooaja või poolaasta jooksul vähemalt ühte spordiklubi harrastajat juhendav treener või 

treenerikutseta isik, kellel on spordiklubiga sellekohane leping.  

- Treener on sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spordispetsialist, kellel on treeneri 

kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses ja kes tegutseb spordiorganisatsioonis vastaval 

spordialal või distsipliinil treenerina.  

- Sporditegevust juhendaval treenerikutseta isikul (edaspidi: juhendaja) spordialale või distsipliinile 

vastav treenerikutse puudub, kuid ta juhendab antud spordialal spordiorganisatsioonis aktiivselt 

sportlasi või teisi spordis osalevaid isikuid. 

Isikukood Isikukoodi märkimine on kohustuslik seetõttu, et treeneri / juhendaja nimekuju ja muud andmed 

võetakse isikukoodi alusel Rahvastikuregistrist. Isikukoodi avalikult ei näidata ega edastata 

kolmandatele isikutele. 

Töösuhte või tegutsemise 

vorm 

Märkida ainult üks, hetkel kehtiv töösuhte (tööleping, töövõtuleping) või tegutsemise vorm 

(vabatahtlik, FIE) selle spordiala / distsipliini treeneri / juhendajana antud spordiorganisatsioonis.  

Töölepinguga 

(täistööajaga) 

Spordiorganisatsioonil on töötajaga sõlmitud tööleping täistööajaga töötamise kohta treeneri / 

juhendajana.  

Töölepinguga (osalise 

tööajaga) 

Spordiorganisatsioonil on töötajaga sõlmitud tööleping osalise tööajaga töötamise kohta treeneri / 

juhendajana.  

Füüsilise isikuga sõlmitud 

leping (nt töövõtuleping, 

käsundusleping) 

Spordiorganisatsioonil on töötajaga (füüsilise isikuga) sõlmitud töövõtu- või käsundusleping 

töötamise kohta treeneri / juhendajana. Juhul, kui spordiklubi maksab treenerile / juhendajale ainult 

stipendiumi, siis on treener / juhendaja vabatahtlik töötaja. 

Juriidilise isikuga sõlmitud 

lepingu alusel või FIE 

Spordiorganisatsioonil on sõlmitud leping juriidilise isikuga (teise organisatsiooniga) antud isiku 

töötamise kohta treeneri / juhendajana (nn teenuse osutamise leping) või isik töötab 

spordiorganisatsioonis treeneri / juhendajana FIEna (äriregistris registreeritud füüsilisest isikust 

ettevõtjana). 

Vabatahtlik Treener / juhendaja tegutseb spordiorganisatsioonis ilma selle eest töötasu saamata sellekohase 

lepingu alusel. 

Filiaal Filiaalides tegutsevate treenerite / juhendajate märkimisel märgib spordiklubi iga treeneri kohta tema 

peamise tegutsemiskoha antud spordialal / distsipliinil KOV üksuse täpsusega. 

Peamine tegutsemiskoht kohaliku omavalitsusüksuse täpsusega, kus treener / juhendaja antud 

spordialal / distsipliinil kõige rohkem tegutseb. Filiaal on 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. 
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Selle töösuhte või tegutse-

misvormi alguse märge 

Antud spordiorganisatsioonis selle spordiala / distsipliini treeneri / juhendajana selles töösuhte või 

tegutsemisvormis tegutsema hakkamise orienteeruv algusaeg (kuu, aasta). 

5.9. Tegevpersonal  Spordiorganisatsiooni või spordiklubina tegutsevat allüksust omava äriühingu spordiklubina 

tegutseva allüksuse igapäevane tegevpersonal, v.a treenerid, juhendajad ja sportlased. 

 NB! Antud tabelisse ei märgita treenereid ja juhendajaid (kuna nemad märgitakse tabelisse 

“TREENERID/JUHENDAJAD”), v.a juhul, kui nad tegutsevad paralleelselt ka juhtidena või teiste 

töötajatena.  

Tabelisse märgitakse spordiorganisatsiooni igapäevane tegevpersonal, nt tegevjuht, asjaajaja, sekretär, 

raamatupidaja jne. Tabelisse ei märgita organisatsiooni juhatuse liikmeid ega abilisi, kes tegutsevad 

organisatsiooni ürituste läbiviimisel, v.a juhul, kui nad tegutsevad ka igapäevase tegevpersonalina. 

Spordiklubina tegutsevat allüksust omavad äriühingud märgivad tabelisse ainult spordiklubina 

tegutseva allüksuse personali andmed. 

Juhid  

(v.a treenerid / juhendajad!) 

(R1) 

Juht on inimene, kes tegeleb spordiorganisatsiooni töö organiseerimisega. 

Kui sama isik (juht) tegutseb spordiorganisatsioonis ka treeneri või juhendajana, siis märkida ta antud 

tabelisse “juhina” ja tabelisse “TREENERID / JUHENDAJAD” treeneri / juhendajana. R1V11 

märkida arv, mitu juhti kannate tabelisse “TREENERID / JUHENDAJAD”, ka treeneri/juhendajana. 

Näiteks: Spordiklubis töötab täistööajaga töölepingu alusel kaks meessoost treenerit, kellest üks 

tegutseb vabatahtlikuna (töötasuta) ka klubi tegevjuhina (juht). Seega on spordiorganisatsiooni 

personali koguarvuks üks inimene, kes tegutseb ka treenerina. Tabelisse  on korrektne märkida 

järgnevalt: R1V9 arv “1” ning R1V11 samuti arv “1”.     

Teised töötajad  

(v.a treenerid/juhendajad!) 

(R2) 

Teised töötajad on spordiorganisatsiooniga seotud töötajad, kes ei ole juhid ega treenerid / juhendajad. 

Kui sama isik (teine töötaja) tegutseb spordiorganisatsioonis ka treeneri / juhendajana, siis märkida ta 

antud tabelisse “teise töötajana” ja tabelisse “TREENERID / JUHENDAJAD”, treeneri / juhendajana. 

R2V11 märkida arv, mitu muud töötajat kannate tabelisse “TREENERID / JUHENDAJAD” ka 

treeneri / juhendajana. 

Näiteks: Spordiklubis töötab kokku kolm inimest: täistööajaga töölepingu alusel kaks meessoost ja üks 

naissoost treener. Üks meessoost treener tegutseb vabatahtlikuna (töötasuta) klubi tegevjuhina (juht) 

ja naissoost treener tegutseb töövõtulepingu alusel raamatupidajana (teine töötaja). Seega on 

spordiorganisatsiooni personali koguarvuks kaks inimest, kes mõlemad tegutsevad klubis ka 

treenerina. Tabelisse  on korrektne märkida järgnevalt: R2V5 arv “1, R2V6 arv “1”, R1V9 arv “1”, 

R1V11 arv “1”, R2V11 arv “1” . 

Töölepinguga töötaja  Spordiorganisatsioonil on sõlmitud töötajaga tööleping täistööajaga töötamiseks juhi või muul ametikohal. 

Füüsilise isikuga sõlmitud 

leping (nt töövõtuleping, 

käsundusleping) 

Spordiorganisatsioonil on sõlmitud töötajaga (füüsilise isikuga) töövõtu-, juhatuse liikme või 

käsundusleping. Juhul, kui spordiorganisatsioon maksab töötajale ainult stipendiumi, siis on ta 

vabatahtlik töötaja. 

Juriidilise isikuga sõlmitud 

lepingu alusel või FIEna 

tegutseja 

Spordiorganisatsioonil on sõlmitud leping juriidilise isikuga (teise organisatsiooniga) antud isiku 

töötamise kohta spordiorganisatsioonis või isik töötab spordiorganisatsioonis FIEna (äriregistris 

registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana). 

Vabatahtlikud (töötasuta) 

töötajad 

Töötasu mittesaavad töötajad. NB! Mitte segi ajada kalendriaasta jooksul klubi tegevusele kaasa 

aidanud vabatahtlike üldarvuga! 

Neist on märgitud ka 

treeneri / juhendajana 

(V11) 

Märkida ainult nende juhtide ja teiste töötajate arv kokku, keda kajastate hetkeseisuga tabelis “Sport 

spordiklubis” ka treeneri / juhina. Ülejäänud treenerite / juhendajate arvu siia tabelisse ja lahtrisse 

mitte märkida! 

5.10. Tulud ja kulud Spordiorganisatsiooni majandusaasta 2020 tulud ja kulud. 

 

 

 

 

Tulud ja kulud märgitakse täisarvudes (ilma komakohata) eurodes.  

NB! Spordiklubina tegutsevat allüksust omavad äriühingud esitavad spordiregistrile tulude ja kulude 

andmed ise, märkides tabelisse spordiklubina tegutseva allüksuse tulud ja kulud. Vastava 

ankeedivormi saamiseks võtta ühendust spordiregistriga. 

Kui spordiorganisatsioon on äriregistris registreeritud 01.11.2019 – 31.12.2020 ning esitab äriregistrile 

majandusaasta aruande 2020. a kohta pärast spordiregistrile andmete esitamist ja enne 31.12.2021, siis 

tuleb ka spordiregistrile 31. detsembriks 2021 täiendavalt juurde esitada 3 arvu. 

Juhul, kui majandusaasta 2020 lõpeb hiljem kui 30.04.2021 ja organisatsioon äriregistrile 31. 

oktoobriks 2021 majandusaasta 2020 aruannet ei esita, esitab ta spordiregistrile majandusaasta 2019 

andmed. Küsimuste või erisuste korral võtta ühendust esr@spordiinfo.ee. 

Liikmetelt saadud tasud (R1) Spordiorganisatsiooni liikmetelt regulaarselt saadavad tasud. 

Annetused ja toetused (R2) Aruandeperioodil tuluna kajastatud annetused ja toetused (sh riigieelarvest saadud vahendid), v.a 

liikmetelt regulaarselt saadavad tasud. 

Tulu ettevõtlusest (R3) Aruandeperioodil toodete, kaupade ja teenuste müügist ja vahendamisest saadud tulu. 

Muud tulud kokku (R4) “Muud tulud” + “Netotulu finantsinvesteeringutelt” + “Finantstulud”. 

Muud tulud (R5) Ebaregulaarselt tekkivad tulud, sh kasum materiaalse põhivara müügist, saadud trahvid ja viivised 

ning muud tulud. 

Netotulu finantsinves-

teeringutelt (R6) 

 

Finantsinvesteeringutelt teenitud netotulu, kui investeerimine kuulub põhitegevuse hulka. 

Finantstulud (R7) MTÜde ja SAde majandusaasta tulemiaruande rea “Finantstulud ja -kulud” kreditoorne väärtus. 

KOKKU TULUD (R8) Tulud kokku peab võrduma tulu alaliikide summaga (R8 = R1 + R2 + R3 + R4). 

(…sh) üksikisikutelt 

saadud tulud (R9) 

Kokku kõik majandusaastal üksikisikutelt saadud tulud (osavõtumaksudest, sisseastumismaksudest, 

liikmemaksudest, õppemaksudest, annetustest jne). 
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Tööjõukulud (palgakulu ja 

maksud) (R10) 

Tööandja kulu, mida tööandja arvestab kõikidele spordiorganisatsiooni töötajatele tehtud töö eest. 

(palgakulu, sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksete kulu, pensionikulu). 

Jagatud annetused ja 

toetused (R11) 

Aruandeperioodil kuluna kajastatud jagatud annetused, toetused ja stipendiumid. 

Projekti- ja tegevuskulud 

(R12) 

“Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide kulud” + “Mitmesugused tegevuskulud”. 

..sh sihtotstarbeliselt 

finantseeritud projektide 

kulud (R13) 

Selliste projektidega otseselt seotud kulud, mida on finantseeritud kas sihtotstarbeliste ühingu 

liikmetelt saadud tasudega või muude sihtotstarbeliste annetuste ja toetustega. 

.. sh mitmesugused 

tegevuskulud (R14) 

Administratiivsetel ja muudel mitte otseselt põhitegevusega seotud eesmärkidel ostetud teenuste ja 

materjalide kulu. 

Muud kulud (R15) “Muud kulud” + “Põhivara kulum ja väärtuse langus” + “Finantskulud”. 

… sh muud kulud (R16) Ebaregulaarselt tekkivad kulud, sh makstud trahvid ja viivised ning muud kulud. 

...sh põhivara kulum ja 

väärtuse langus (R17) 

Materiaalselt ja immateriaalselt põhivaralt ja soetusmaksumuses kajastavatelt 

kinnisvarainvesteeringutelt arvestatud amortisatsioonikulu ja väärtuse langusest (allahindlusest, 

mahakandmisest) tekkinud kulu. 

Finantskulud (R18) MTÜde ja SAde majandusaasta tulemiaruande rea “Finantstulud ja -kulud” debitoorne väärtus. 

KOKKU KULUD (R19) Kulud kokku peab võrduma kulu alaliikide summaga (R19 = R10 + R11 + R12 + R15).   

(...sh kuludest) 

stipendiumid (R20) 

Makstud stipendiumid. Stipendium on tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või 

oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. 

Stipendiumina ei käsitata väljamakset, millega tunnustatakse või tasustatakse mingit tegevust või mille 

tegemisega väljamakse tegija omandab õigused teosele (Tulumaksuseadus § 19 lg 7). 
(…sh kuludest) treenerite 

ja juhendajate tööjõukulud 
(palgakulu ja maksud) (R21) 

Osa tööjõukuludest. Spordiorganisatsiooni kõigi treenerite ja treenerikutseta sporditegevuse 

juhendajate (ka ajutiselt töötavate) töötasu ja maksud. Treenerite / juhendajate töötasu on väiksem 

või võrdne tööjõukuludega (R21 ≤ R10). 

(…sh kuludest) sportlaste 

tööjõukulud (palgakulu ja 

maksud) (R22) 

Osa tööjõukuludest. Sportlaste tööjõukulu on väiksem või võrdne tööjõukuludega (R22 ≤ R10). 

5.11. Kinnitus ja 

andmete esitamine. 

Küsitakse andmete esitaja allkirjaga kinnitust esitatud andmete õigsuse kohta.  

6. ANKEEDI TÄITMISE TEHNILINE JUHNED   

Andmed esitada eesti keeles ja kehtiva hetkeseisuga! Ankeedi esitamise tähtaeg: 1. september – 31. oktoober. 

6.1. Eesti spordiregistri andmehalduri kasutajakonto asub aadressil http://www.spordiregister.ee/admin  

 
Kasutajakontole sisenemisel identifitseeritakse andmehaldur ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID või EU eID kaudu 

sisse logides läbi riigi autentimisteenuse.  

 

6.2. Kasutajakonto avalehel on nimekirjana ära toodud kõik sellele andmehaldurile spordiorganisatsioonide poolt 

esitamiseks määratud spordiorganisatsioonide e-ankeedid. Nimekirjas esitatakse iga spordiorganisatsiooni kohta järgmised 

andmed: organisatsiooni registrikood, nimi, liik, maakond, kohalik omavalitsus, andmed seisuga, staatus ja viimane 

andmete esitamise kuupäev.  

Andmeväljal “liik” kuvatakse spordiorganisatsiooni liik: spordiklubi, spordiühendus, maakonna spordiliit, spordialaliit või 

rahvuslik olümpiakomitee. Andmeväljal “staatus” kuvatakse spordiorganisatsiooni andmete staatus (andmed esitamata; 

kontroll; andmed korras; andmed korras, kuid tulud-kulud esitamata või andmed puudulikud). 

Spordiorganisatsiooni e-ankeedi täitmise alustamiseks klõpsatakse avalehel olevas spordiorganisatsioonide nimekirjas 

sobivale organisatsiooni nimele. 

http://www.spordiregister.ee/admin
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6.3. Avalehel kuvatakse tabel ANDMEHALDUR, mille kaudu saab andmehaldur muuta oma telefoninumbrit, e-posti 

aadressi ja eelistatud suhtluskeelt (eesti või vene). Tabeli avamiseks vajutada Muuda. Tabeli andmete kinnitamiseks või 

muudatuste salvestamiseks Salvesta. 

 

6.4. Ülemisel real kuvatakse tabel ANDMETE SISESTAJA. Siin saab spordiorganisatsiooni andmehalduriks määratud 

isik organisatsiooni ankeedi täitmise vajadusel edasi delegeerida ühele isikule ehk andmete sisestajale. Andmehaldur saab 

ankeedi täitmise delegeerida edasi maksimaalselt enda andmehalduri volituste kestuse lõpuni. Ankeeti sisenemiseks peab 

andmete sisestajal olema ID-kaart või isiku tuvastamise võimalus mobiil-ID, Smart-ID või EU eID kaudu.  

NB! Organisatsiooni andmete sisestaja saab ankeeti ainult täita (andmeid sisestada), kuid ei saa ankeeti kinnitada (esitada) 

– seda peab tegema andmehaldur.  

Andmehaldur saab määrata Toetuste ja stipendiumide alamandmekogu sisestaja. Toetuste ja stipendiumide 

alamandmekogu kohta vaata eraldi juhendit. 

Juhul, kui andmehaldur ei soovi andmete sisestajat(-id) määrata, jätta tabel täitamata. 

 

 

6.5. Ankeet koosneb tabelitest, mis on reastatud vertikaalselt ekraani vasakus osas hallil taustal. Ankeet täidetakse tabelite 

kaupa järjekorras ülevalt alla, alustades tabeliga “Andmehaldur”. Tabelid avatakse ükshaaval tabeli nimetusele klõpsates. 

Aktiivse tabeli pealkirja taust muutub siniseks. Ankeedi andmeid ei pea täitma korraga, täiendamiseks võib siseneda 

korduvalt. Ankeedi täitmine lõpeb ankeedi esitamisega tabelis “Ankeedi esitamine”. 

 

 

6.6. Kalendriaastal andmeid esmakordselt uuendades või esitades on tabeli kohustuslikud väljad on tähistatud punase täpiga. 

Täitmata või puudulikult täidetud tabeli kohta ilmub ankeedi üldvaates punane tekst Viga ning tabeli nimetuse järele punane 

täpp ●. Kohustuslikku andmevälja ei saa jätta täitmata, vastasel korral ei saa ankeeti esitada. Täidetud tabeli kohta ilmub 

ankeedi üldvaates roheline tekst Kinnitus ning nimetuse järelt kaob punane täpp.  

http://www.spordiregister.ee/admin/failid/ESR_toetused_stipendiumid_juhend.pdf
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6.7. Tabelisse andmete sisestamine algab ja toimub vajutades nuppudele Muuda või Lisa või Kustuta. Tabeli andmete 

kinnitamiseks või muudatuste salvestamiseks vajuta Salvesta. 

6.8. Osadel väljadel on võimalus liikuda hiirega märgi  kohale antud välja kohta lisaselgituste saamiseks. Märgiga  

väljade nägemiseks tuleb tabel muuta aktiivseks, vajutades Muuda. 

6.9. Tabel ÜLDANDMED on eeltäidetud andmetega, mis tulevad Äriregistrist ja muudest registritest ning neid andmeid 

ankeedi täitja muuta ei saa. 

6.10. Tabel TEGEVUSALAD on eeltäidetud. Tabelis olevaid andmeid saavad muuta ainult need organisatsioonid, mille 

liik on “spordiklubi” või “spordiühendus”. Tabeli avamiseks vajutada Muuda. Tabeli andmete sisestamise (muutmise) 

kinnitamiseks Salvesta. Kui märkisite spordiorganisatsiooni tegevusalaks “muu sporditegevus”, tuleb lisada tegevuse 

täpsustus. 

 

6.11. Tabel KONTAKTANDMED on eeltäidetud. Tabeli avamiseks vajutada Muuda. Tabeli andmete kinnitamiseks või 

muudatuste salvestamiseks Salvesta. 

 

Tabel TEGEVJUHI ANDMED ilmub spordiorganisatsioonil, mille liik on spordiühendus, maakonna spordiliit, 

spordialaliit või rahvuslik olümpiakomitee. Tabeli avamiseks vajutada Muuda. Tabeli andmete kinnitamiseks või muuda-

tuste salvestamiseks Salvesta. 
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6.12. Tabel TEGUTSEMINE on eeltäidetud spordiorganisatsiooni poolt varem esitatud andmetega. Tabeli avamiseks 

vajutada Muuda. Andmete kinnitamiseks või muudatuste salvestamiseks Salvesta. 

 

 

6.13. Tabel LIIKMESKOND ilmub spordiorganisatsioonil, mille liik on spordiühendus, maakonna spordiliit, spordialaliit 

või rahvuslik olümpiakomitee.  

Liikmete arv – tabeli avamiseks vajutada Muuda. Tabelis märgitud füüsiliste ja juriidilisest isikust liikmete arvu 

kinnitamiseks või muudatuste salvestamiseks Salvesta.  

Liikmeskond – organisatsiooni liikmeskonda uue juriidilisest isikust liikme lisamiseks vajutada Lisa uus liige, sisestada 

organisatsiooni registrikood ning andmete kinnitamiseks Salvesta. Organisatsiooni liikmeskonnast juriidilisest isikust 

liikme kustutamiseks vajutada nime taga olevale nupule Kustuta. 

 

6.14. Tabel LITSENTSID ilmub spordiorganisatsioonil, mille liik on spordialaliit.  

Spordialaliidu sportlaste litsentside kohta kantakse andmekogusse spordialaliidu litsentsitud sportlaste kehtivad arvandmed 

hetkeseisuga (kui hooaeg on lõppenud, siis eelmise hooaja lõpu seisuga), arvestades iga sportlast üks kord ja oma vanusklassis 

(kas noorte, st 5-19 a või täiskasvanute, st 20 a  ja vanemate arvestuses). Eluaegsed ning spordipersonali (treenerid, 

kohtunikud, ametnikud jne) litsentsid arvesse ei lähe. 

Spordialaliidu litsentsitud sportlasteks loetakse 5-aastaseid ja vanemaid spordiharrastajaid, kellel on spordialaliidu või 

rahvusvahelise spordialaliidu kehtiv võistlusluba (litsents) osaleda spordialaliidu võistlustel ja kes on nõuetekohaselt 

registreeritud spordialaliidu vastavas andmebaasis või infosüsteemis.  

Nõuetekohase registreerimisena käsitletakse spordialaliidu kehtivat litsentsitud sportlaste nimekirja, mille aluseks on 

sportlase või organisatsiooni litsentsi taotlemise avaldus või muu samaväärne alusdokument, ning milles sisalduvad 

järgmised andmed: distsipliin või spordiala, litsentsitud sportlase ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, sugu, 

litsentsi number, litsentsi väljastamise kuupäev, litsentsi kehtivuse kuupäev ning andmete olemasolu korral litsentsi 

täpsustus, võistlussüsteemis esindatava organisatsiooni registrikood ja nimi. 

Tabeli täitmise järjekord: 

1. Valida sportlaste litsentside väljastamise põhimõte ja kinnitamiseks Muuda. 

 

2. Spordiala või distsipliini sportlaste litsentside sisestamiseks vajutada alajaotusele LITSENTSID. Avaneb tabel 

LITSENTSID, mille avamiseks Muuda. Märkida litsentsitud sportlaste arvud hooaja hetkeseisuga, kui hooaeg on lõppenud, 

siis eelmise hooaja lõpu seisuga. Tabeli andmete sisestamise (muutmise) kinnitamiseks Salvesta. Märkida arvandmed, mis 

on suuremad kui ”0”. Üks sportlane läheb arvesse üks kord ja ainult oma vanuseklassis. 
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Kui sportlaste litsentsid väljastatakse distsipliini põhiselt, tuleb sisestada harrastatava(te) distsipliini(de) litsentsitud 

sportlaste arvud. Üks sportlane läheb arvesse üks kord ja ainult oma vanuseklassis. 

 

6.15. Tabel RAHVUSVAHELINE TEGEVUS ilmub spordiorganisatsioonil, mille liik on spordiühendus, spordialaliit või 

rahvuslik olümpiakomitee. 

Andmete sisestamisel olla täpne (organisatsiooni, organi, ametinimetused jne) ja järgida nõutavat vormistust (väikesed ja 

suured tähed, lühendid jne).  

RV LIIKMESUS – RV liikmesuse osa täita nii oma spordiorganisatsiooni kui tema liikmesklubide kohta 

spordiühenduse või -liidu esindatava spordiala või -valdkonna piires. Spordiühenduse või -liidu enda ja iga tema 

liikmesklubi iga RV liikmesuse kohta täita eraldi tabel. 

Liikmesuse lisamine – iga uue liikmesuse lisamiseks Lisa RV liikmesus, sisestada selle spordiorganisatsiooni registrikood 

(spordiühendus või -liit või tema vastav liikmesklubi), kelle kohta tabelit täidetakse, täita väljad ja vajutada Lisa.  

Liikmesuse andmete muutmine – vajutada Muuda, kinnitamiseks või muudatuste salvestamiseks Muuda.  

Liikmesuse kustutamine – ainult juhul, kui tegu on valeandmetega ja organisatsioon ei ole kunagi olnud vastava RV 

spordiorganisatsiooni liige, vajutada Muuda ja all olevale nupule Kustuta. Kustutamise kinnitamiseks OK. 

 

RV ESINDATUS – RV esindatuse osa täita nii oma spordiorganisatsiooni kui tema liikmesklubide kohta 

spordiühenduse või -liidu esindatava spordiala või -valdkonna piires. Spordiühenduse või -liidu enda ja iga tema 

liikmesklubi iga RV esindaja iga ametikoha (rolli) kohta täita eraldi tabel. Näiteks kui üks inimene on valitud ühes RV 

spordiorganisatsioonis kahele ametikohale (näiteks juhatuse liige ja komisjoni liige), täita kaks tabelit. 

RV esindatuse lisamine – iga uue esindaja lisamiseks vajutada Lisa RV esindaja, sisestada selle spordiorganisatsiooni 

registrikood (spordiühendus või -liit või tema vastav liikmesklubi), kelle kohta tabelit täidetakse, täita muud väljad ja 

vajutada Lisa..  

Esindatuse andmete muutmine – vajutada Muuda, kinnitamiseks või muudatuste salvestamiseks Muuda. 

Esindatuse kustutamine – ainult juhul, kui tegu on valeandmetega ja esindaja pole kunagi olnud valitud või nimetatud 

vastavas RV spordiorganisatsioonis vastaval ametikohale või auliikmeks, vajutada Muuda ja all olevale nupule Kustuta. 

Kustutamise kinnitamiseks OK. 

 

6.16. Tabel SPORT SPORDIKLUBIS ilmub spordiorganisatsioonidel, mis tegutsevad spordiklubina spordi harrastajatele 

või mille liik on “spordiklubi”, juhul, kui tabelis “Tegevusalad” on märgitud “spordi harrastamise võimaldamine – jah” 

või “Tegutsemine spordiklubina spordi harrastajatele – jah”.  

Tabel täita spordialade kaupa, iga spordiala kohta on võimalik täita kolm alamtabelit: “Harrastajad”, “Tegutsemispaigad” 

ja “Treenerid / juhendajad”. Eeltäidetuna kuvatakse spordiregistrile varem spordiklubi poolt esitatud spordialade ja 
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distsipliinide nimetused, treenerite ja juhendajate tööhõive andmed ning tegutsemispaigad. Spordiala ja distsipliini 

harrastajate arvud ei ole eeltäidetud, need tuleb sisestada.  

Tabeli täitmise järjekord: 

1. Kontrollida üle (kinnitada, lisada või kustutada) spordialad, mida spordiklubis harrastatakse. Tabeli täitmisel võtta 

aluseks käeoleva juhendi lõpus olev “Üleriigiline spordialade ja distsipliinide klassifikaator “Spordialade liigitus”. 

Spordiala lisamiseks Lisa uus spordiala, leida valikust spordiala või distsipliin ning kinnitada valik, vajutades Lisa uus 

spordiala. Lisatakse spordiala koos kõigi tema distsipliinidega. Spordiala kustutamiseks vajutada Kustuta.  

2. Vajutades uuesti SPORT SPORDIKLUBIS, avaneb üldtabel koos kõigi spordiklubis harrastatavate spordialade 

nimetustega. Vajutades ükshaaval spordialade nimetustele, sisestada iga spordiala (ja selle distsipliinide) kohta andmed ehk 

täita alamtabelid: “HARRASTAJAD”, “TEGUTSEMISPAIGAD” ja “TREENERID / JUHENDAJAD”. 

3. Spordiala või distsipliini harrastajate sisestamiseks vajutada spordiala nimele. Avaneb spordiala tabel 

HARRASTAJAD, mille avamiseks Muuda. Märkida harrastajate arvud hetkeseisuga. Tabeli andmete sisestamise 

(muutmise) kinnitamiseks Salvesta. Kui spordiala koosneb distsipliinidest, tuleb esitada nii spordiala kui harrastatava(te) 

distsipliini(de) harrastajate arvud. Märkida arvandmed, mis on suuremad kui ”0”. 

Organiseerunud spordi harrastamine. Spordiklubis spordi harrastamine hooajaks eelkomplekteeritud treeningrühmades 

või spordiharrastaja individuaalplaani alusel (vt lk 7, punkt 5.6). 

Näide 1: Spordialaga “jalgpall” tegeleb spordiklubis organiseerunult 54 inimest: 10 täiskasvanut (s.o 20 a ja vanemad) ja 44 

noort (s.o 5 kuni 19 a), sh 11 tüdrukut. Tüdrukud harrastavad nii saali- (distsipliin “saalijalgpall”) kui ka rannajalgpalli 

(distsipliin “rannajalgpall”), poisid ehk ülejäänud 33 noort ja täiskasvanud harrastavad ainult jalgpalli (distsipliin “jalgpall”). 

 
 
Teenusepõhine spordi harrastamine. Täidab spordiklubi, kes võimaldab teenuspõhist spordi harrastamist. Näiteks 

fitnessklubid, golfi- ja tenniseklubid jne, kus spordi harrastamine toimub harrastajaga sõlmitud pikaajalise lepingu alusel 

(vt lk 7, punkt 5.6). Teenusepõhise spordi harrastamise eeltuvastab ja tabelid täitmiseks avab spordiregistri volitatud 

töötleja. Vajadusel pöörduda spordiregistri poole. 

 

Näide 2: Spordialaga “ujumine” tegeleb spordiklubis 1700 inimest: 1400 täiskasvanut (s.o 20 a ja vanemad) ja 400 noort (s.o 5 

kuni 19 a). Teenusepõhisena pikaajalise lepingu alusel harrastab spordiala ujumine 1349 täiskasvanut ja 38 noort. Kuid 

spordialal ujumine on moodustatud ka eelkomplekteeritud treeninggrupp(-id) 1 täiskasvanu ja 262 noor, mida loetaks 

organiseerunud spordi harrastamiseks. 

 
 

Spordiklubi filiaalid. Spordiklubi võib lisaks peamisele tegevuskeskusele omada treeningrühmi mitmes kohaliku 

omavalitsuse üksuses (KOVis). Spordi harrastamisega tegelevad spordiklubid, millised omavad filiaale teistes KOV 

üksustes, esitavad harrastajate ning treenerite ja juhendajate andmed KOV üksuste filiaalide kaupa ning märgivad igale 

treenerile ja juhendajale ühe peamise tegutsemiskoha. Kui filiaali ei ole või hetkel filiaalis harrastamist ei toimu või harrastajad 

puuduvad, siis märkida harrastajate arv 0 ja valida „Harrastajad puuduvad“. 

Näide 3: Spordiklubil on filiaalid Tallinnas ja Tartus. Spordialaga “jalgrattasport” tegeleb spordiklubis organiseerunult 88 

inimest: 10 täiskasvanut (s.o 20 a ja vanemad) ja 78 noort (s.o 5 kuni 19 a), sh 2 tüdrukut. 78st noorest harrastab 20 noort 

Tallinna filiaalis spordiala jalgrattasport (distsipliini BMX-kross) ja Tartu filiaalis 58 noort (distsipliinid BMX-kross ja 

maastikusõit). 
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4. Spordiala või distsipliini tegutsemiskohtade andmete sisestamiseks või kinnitamiseks vajutada 

TEGUTSEMISPAIGAD. Avaneb spordiala eeltäidetud tabel. Sportimispaiga kustutamiseks vajutada Kustuta.  

Tegutsemispaiga lisamiseks otsida tabeli lisa tegutsemispaik valikust ehitis ning vajutada Lisa. Juhul, kui valikus vajalik 

ehitis puudub, sisestada hoone või rajatise andmed tabelis lisa uus tegutsemispaik ning valida Lisa. 

5. Spordiala või distsipliini treenerite ja juhendajate andmete sisestamiseks või kinnitamiseks vajutada 

TREENERID/JUHENDAJAD. Avaneb tabel viimati kinnitatud andmetega. 

Treenerite / juhendajate olemasolul küsitakse „Kas treenerite / juhendajate koosseis ja töösuhte / tegutsemise vormid 

on jäänud samaks?” Andmete kinnitamiseks muudatusteta Jah, kinnita treenerid. 

Treenerite / juhendajate puudumisel küsitakse „Kas spordialal puuduvad treenerid / juhendajad?” Andmete 

kinnitamiseks muudatusteta Jah, kinnitan. 

Treeneri või juhendaja lisamiseks sisestada treeneri või juhendaja isikukood, otsida valikust õige distsipliin, töösuhte või 

tegutsemise vorm, sisestada selle töösuhte või tegutsemise vormi alguse kuupäev (kujul “aasta-kuu-päev” (AAAA-KK-PP) 

või andmeväljast paremal olevast kalendrist) ning kinnitada valik, vajutades Lisa treener / juhendaja. 

 

Treeneri või juhendaja töösuhte või tegutsemise vormi muutmiseks või kustutamiseks vajutada nime taga olevale 

nupule Muuda. Valida muudatus: „Treeneri töösuhte või tegutsemise vorm on muutunud“ ja otsida valikust õige töösuhte 

/ tegutsemise vorm ning kinnitada vajutades Muuda. Töökoha lõpetamiseks valida „See treener ei tegutse enam meie 

organisatsioonis“ ning vajutada Lõpeta töökoht. 

 

Filiaalides tegutsevate treenerite / juhendajate märkimisel märgib spordiklubi iga treeneri kohta tema peamise 

tegutsemiskoha antud spordialal / distsipliinil KOV üksuse täpsusega. 

 

NB! Treenerite / juhendajate töösuhte või tegutsemise vormi alguse või lõpu kuupäeva ei saa sisestada varasemaks, 

kui oli viimane andmete uuendamise kuupäev spordiregistris. Jooksvast kalendriaastast varasemat kuupäeva 

sisestada ei saa. 
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6.17. Tabel TREENERID / JUHENDAJAD avaneb spordialaliidul. Märkida spordialaliidu poolt esindataval spordialal 

või distsipliinil tegutsevad spordialaliidu rahvuskoondiste treenerid ja sporditegevust juhendavad treenerikutseta 

isikud hetkeseisuga.  

Treeneri või juhendaja lisamiseks sisestada treeneri või juhendaja isikukood, spordiala või distsipliin ja töösuhte või 

tegutsemise vorm ning kinnitada valik, vajutades Lisa treener / juhendaja. 

 

Treeneri või juhendaja töösuhte või tegutsemise vormi muutmiseks või kustutamiseks vajutada nime taga olevale 

Muuda. Valida muudatus: „Treeneri töösuhte või tegutsemise vorm on muutunud“ ja otsida valikust õige töösuhte / 

tegutsemise vorm ning kinnitada vajutades Muuda. Töökoha lõpetamiseks valida „See treener ei tegutse enam meie 

organisatsioonis“ ning vajutada Lõpeta töökoht. 

 
NB! Treenerite / juhendajate töösuhte või tegutsemise vormi alguse või lõpu kuupäeva ei saa sisestada varasemaks, 

kui oli viimane andmete uuendamise kuupäev spordiregistris. Jooksvast kalendriaastast varasemat kuupäeva 

sisestada ei saa. 

6.18. Tabeli TEGEVPERSONAL avamiseks vajutada Muuda. Tabeli andmete kinnitamiseks või muudatuste 

salvestamiseks Salvesta.   

Tegevpersonali andmekoosseisu muudatustena on tabelist kadunud kaks töösuhte vormi (töövõtuleping ja FIE) ning 

lisandunud kaks uut töösuhte vormi:  

1)    füüsilise isikuga sõlmitud lepinguga (nt käsundusleping, töövõtuleping füüsilise isikuga);  

2)    juriidilise isikuga sõlmitud lepingu alusel või FIE (nt teenuse osutamise leping juriidilise isikuga või füüsilisest 

isikust ettevõtja). 

Näiteks: arve alusel (juriidilise isiku poolt esitatav arve ehk teenuse osutamine teise ettevõtte poolt) tegutsev raamatupidaja 

või treener – kui varem märgiti sellise arve alusel töötanud töötaja tegevpersonali tabelisse vabatahtliku või töövõtulepinguga 

töötajana, siis nüüd tuleks ta märkida lahtrisse "Juriidilise isikuga sõlmitud lepingu alusel või FIE".  

Näide: Spordiklubis töötab kokku kolm inimest: täistööajaga töölepingu alusel kaks meessoost ja üks naissoost treener. Üks 

meessoost treener tegutseb vabatahtlikuna (töötasuta) klubi tegevjuhina (juht) ja naissoost treener tegutseb töövõtulepingu alusel 

raamatupidajana (teine töötaja). Seega on spordiorganisatsiooni personali koguarvuks kaks inimest, kes mõlemad tegutsevad 

klubis ka treenerina. Tabelisse  on korrektne märkida järgnevalt: R1V9  arv “1” ja R1V11 arv “1” ning  R2V5 arv “1“ ja R2V6 

arv “1“ ning R2V11  arv “1”. 
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6.19. Tabel TULUD ja KULUD avaneb spordiklubil ja EOKsse mitte kuuluval spordiühendusel. EOKsse kuuluval 

spordiühendusel või spordialaliidul avaneb tabel juhul, kui viimane tegutseb ka spordiklubina spordi harrastajatele. Tabel 

avaneb ja selle täitmine on kohustuslik juhul, kui spordiorganisatsioon omas Eesti spordiregistris seisuga 31.12.2019 

tegutseva spordiorganisatsiooni staatust.  

Kui spordiorganisatsioonil on äriregistrile viimase majandusaasta aruanne esitamata, saab ankeedi esitada ka ilma tabeli 

tulud ja kulud täitmata. Tabeli nime järele ilmub punane täpp ●, mis ankeedi esitamist ei takista. 

Kui spordiorganisatsioon on äriregistris registreeritud 01.11.2019 – 31.12.2020 ning esitab äriregistrile majandusaasta 

aruande 2020. a kohta pärast spordiregistrile andmete esitamist ja enne 31.12.2021, siis tuleb ka spordiregistrile                    

31. detsembriks 2021 täiendavalt juurde esitada 3 arvu. 

Tabel „Tulud ja kulud” täita kooskõlas äriregistrile esitatud majandusaasta aruandega. 

 

Tabeli avamiseks vajutada tabeli all olevale nupule Muuda. Sisestada 3 arvu: TULUD: 1) tulud üksikisikute maksetest; 

KULUD: 2) treenerite ja juhendajate tööjõukulud (palgakulu ja maksud) ning 3) sportlaste tööjõukulud (palgakulu ja 

maksud). Tabeli andmete kinnitamiseks Salvesta. 

Juhul, kui majandusaasta 2020 lõpeb hiljem kui 30.04.2021 ja organisatsioon äriregistrile 31. oktoobriks 2021 

majandusaasta 2020 aruannet ei esita, esitab ta spordiregistrile majandusaasta 2019 andmed. 

6.20. Kui kõik kohustuslikud andmeväljad on täidetud, ilmub “ANKEEDI ESITAMINE” järele roheline täpp ● ning 

ekraanile kiri: “Kõik andmed on korrektselt täidetud, palun esitage ankeet”.  

 

Vajutades Esitan ankeedi edastatakse täidetud ankeet automaatselt spordiregistrile. 

 

6.21. Kui andmehaldur on ankeedi esitanud, siis samale ankeedile enam teatud aja jooksul siseneda ei saa, sest andmed on 

esitatud spordiregistrile kontrollimiseks. Ankeedile saab siseneda (sh sisestada tulude ja kulude andmeid) pärast seda, kui 

juhtisik või volitatud töötleja on esitatud andmed kinnitanud (küsitluse staatus “Andmed korras”). Kui ankeedis esitatud 
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andmete osas esines juhtisiku või volitatud töötleja hinnangul puudusi ja andmeid on vaja täpsustada siis piirkondlik 

juhtisik või volitatud töötleja taastavad andmehalduri ligipääsu ankeedile. 

6.22. Volitatud töötleja kannab andmed andmekogusse 30 päeva jooksul pärast seda, kui organisatsioon on nõuetekohaselt 

esitanud korrektsed andmed. Puudulike või ebaõigete andmete esitamise ja nende avastamise korral on organisatsioon 

kohustatud esitama parandused 10 tööpäeva jooksul. Andmehalduri e-posti aadressile saadetakse vastav teade. 

Täiendav info ja abi: tel 730 3407 
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7. ÜLERIIGILINE SPORDIALADE JA DISTSIPLIINIDE KLASSIFIKAATOR “SPORDIALADE LIIGITUS”  
(Kasutada tabeli “Sport spordiklubis” täitmiseks)

Kood Spordiala nimetus Distsipliini nimetus Hõlmab seejuures 

101 Aerutamine     

10101   Aerutamine   

10102   Mereaerutamine   

10103   Kärestikuslaalom süstapolo 

10104   Draakonaerutamine   

102 Allveesport     

10201   Allveeorienteerumine   

10202   Lestaujumine   

10203   Aquathlon   

10204   Sportsukeldumine   

10205  Vabasukeldumine  

103 Alpinism     

104 Ameerika jalgpall     

105 Ammulaskmine     

106 Automudelisport     

107 Autosport     

10701   Rallikross   

10702   Kardisport   

10703   Autoralli   

10704   Ringrajasõit (autosport)   

10705   Drift   

10706   
Kiirendussõit 
(autosport) 

  

10707  Offroad  

108 Bobisõit     

109 Kurling     

110 Lennuketta sport    

11001  Discgolf   

11002  Muud lennuketta alad frisbee, ultimate 

111 Golf     

112 Indiaca     

113 Parasport 

  

boccia, istevõrkpall, 

kelguhoki, 

ratastoolikorvpall, 

kõik tavalised 

spordialad, millega 

tegelevad puuetega 

inimesed 

114 Jalgpall     

11401   Jalgpall   

11402   Rannajalgpall   

11403   Saalijalgpall   

115 Jalgrattasport     

11501   BMX-kross   

11502   Maanteesõit   

11503   Maastikusõit cyclo-cross 

11504   Trekisõit   

11505  Rattatrial  vigurrattasõit 

11506   BMX-vabastiil  

116 Judo     

    

Kood Spordiala nimetus Distsipliini nimetus Hõlmab seejuures 

117 Jõutõstmine     

11701   Jõutõstmine   

11702   Sangpommitõstmine   

118 Jäähoki     

119 Jääpall     

120 Kabe     

121 Karate     

122 Kelgutamine     

123 Kepikõnd     

124 Kergejõustik   murdmaajooks 

125 Kickboxing     

126 Koroona ja novus     

127 Korvpall   tänavakorvpall 

128 Kriket     

129 Kujundujumine     

130 
Kulturism ja 

fitness 

  

jõusaalitreeningud, 

athletic fitness, 

bodyfitness, fitness, 

klassikaline kultu-

rism, kulturism, 

bikini fitness 

131 Kurnimäng     

132 Käsipall   rannakäsipall 

133 Köievedu     

134 Laevamudelism     

135 Laskesport     

13501   Jahilaskmine   

13502   Laskmine  

13503  Jahipraktiline laskmine  

13504  Field Target  

13505   Praktikal laskmine   

136 Laskesuusatamine     

137 Lauatennis     

138 Lennusport     

13801   
Lennusport 

purilend, 

tiibvarjusport 

13802   Langevarjusport   

13803   Mudellend   

139 Maadlus     

13901   Kreeka-rooma maadlus   

13902   Naistemaadlus   

13903   Vabamaadlus   

140 Maahoki     

141 Male     

14101   Kirimale   

14102   Male   

142 Matkasport     

143 Minigolf     
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Kood Spordiala nimetus Distsipliini nimetus Hõlmab seejuures 

144 
Mitmesugused 

võitluskunstid   
  

14402   Hapkido   

14403   Kobudo   

14407   Sport Chanbara   

14408   
Muud 

võitlusspordialad 
  

14409   Kudo Daido-Juku 

14410   Kendo   

14412   Iaido   

14413   Capoeira   

145 
Moodne 

viievõistlus   
  

146 Mootorrattasport     

14601   Mootorkelgusport   

14602   Enduro   

14605   
Kiirendussõit 
(mootorrattasport) 

  

14606   

Motokross 

jäärajasõit, 

kestvuskross, 

talimoto 

14607   Mäkketõus   

14608   
Ringrajasõit 
(mootorrattasport) 

  

14610   Mototrial   

14611   Supermoto   

14612   Söerajasõit   

147 Muud spordialad 

  

sportlik kalapüük, 

kiiking, lauahoki, 

puupall, 

rahvastepall, 

sõjaväe viie-

võistlus, 

seiklussport, 

tõukerattasõit, 

lauamängude 

mitmevõistlus jne 

148 Mälumäng     

149 Noolemäng     

150 Orienteerumine     

15001   Orienteerumisjooks   

15002   Rattaorienteerumine   

15003   Rogain   

15004   Suusaorienteerumine   

151 Petank     

152 Pesapall     

153 Piljard     

15301   Piljard   

15303   Snooker   

15304   Püramiid   

154 Poks     

155 Purjetamine     

15501   Jääpurjetamine  

15502   Kiiljahipurjetamine   

15503   Maapurjetamine   

15504   Purjelauasõit  

15505  Svertpaadipurjetamine  

15506   Lohelauasõit   

Kood Spordiala nimetus Distsipliini nimetus Hõlmab seejuures 

156 Raadiosport     

157 Ragbi     

158 Ratsasport     

15801   Kestvusratsutamine   

15802   Kolmevõistlus   

15803   Koolisõit   

15804   Rakendisport   

15805  Takistussõit  

15806   Voltižeerimine   

159 Rendžu     

160 Rulluisutamine     

16001   Rull-iluuisutamine   

16002   Kiir-rulluisutamine   

16003  
Muud rulluisutamise 

alad 

trikirulluisutamine, 

rullhoki 

161 Saalihoki     

162 Sambo     

163 Skeleton     

164 Softpall     

165 Squash     

166 Sulgpall     

167 Sumo     

168 Suusasport     

16801   Kahevõistlus   

16802   Lumelauasõit   

16803   Murdmaasuusatamine   

16804   Mäesuusatamine   

16805   Suusahüpped   

16806   Vigursuusatamine   

169 Sõudmine     

170 Taekwondo ITF     

171 Taekwondo WTF     

172 Tantsusport     

17201   

Võistlustants ladina-ameerika 

tantsud, standard-

tantsud, peotants 

17202   
Muud sportlikud 

tantsud 
sporttants 

173 Tennis     

174 
Tervisejooks ja  

-kõnd   
  

175 Triatlon   duatlon 

176 Tuletõrjesport     

177 Turniiribridž     

178 Tõstesport     

179 Uisutamine     

17901   Iluuisutamine   

17902   Kiiruisutamine   

17903   Lühirajauisutamine   

180 Ujumine   avaveeujumine 

181 Veemootorisport     

18101   Veemoto   

18102  Jetisport  
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Kood Spordiala nimetus Distsipliini nimetus Hõlmab seejuures 

182 Veepall     

183 Veeremängud     

18301   Bowling   

18302   Sportkeegel   

184 Vehklemine     

18401  Epee   

18402  Espadron   

18403  Florett   

185 Vettehüpped     

186 Vibusport     

18601   Vibusport   

18602   Maastikuvibu laskmine   

187 Võimlemine     

18701   

Aeroobika ja 

rühmatreeningud 

spinning ja 

sõudespinning 

(harrastajatel, kes 

jalgrattaspordi või 

sõudmisega ei 

tegele); kõik 

rühmatreeningud, 

v.a vesiaeroobika 

18702  Akrobaatiline 

võimlemine 

sportaeroobika, 

batuudihüpped, 

riistvõimlemine 

18703  
Harrastusvõimlemine 

 

Kood Spordiala nimetus Distsipliini nimetus Hõlmab seejuures 

18704  
Ilu- ja 

rühmvõimlemine 
 

18705  Vesiaeroobika   

188 Võrkpall     

18801   Rannavõrkpall   

18802   Võrkpall   

189 Aikido   

190 Ju-jutsu    

191 Muay thai   

192 Wushu kungfu 

 

Changquan, 

Nanquan, 

Taijiquan, 

Shaolinquan, 

Youngchunquan, 

Wingchun jt 

193 Casting   

194 Lacrosse   

195 Ronimissport 
 

seinaronimine, 

kaljuronimine 

196 Rulasport   

197 
Veesuusa- ja 

veelauasport  
 

198 Padel   

199 Cheerleading   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

 

8. EESTI SPORDIREGISTRI SPORDIORGANISATSIOONIDE ALAMANDMEKOGU 

PIIRKONDLIKUD JUHTISIKUD 
 

 

 
PÕLVAMAA 

Ingrid Muuga, tel 799 4637, 517 5848 

polvasport@gmail.com 

Põlva Maakonna Spordiliit 

Kesk 20, 63308 Põlva 

JÕGEVAMAA 

Toomas Klaarman, tel 527 7627  

info@jslkalju.ee 

Jõgevamaa Spordiliit Kalju 

Pargi 3, 48304 Jõgeva 

JÄRVAMAA 

Piret Maaring, tel 697 1485, 5333 3067 

piret.maaring@jarvasport.ee 

Järvamaa Spordiliit 

Aiavilja 1, 72712 Paide 

VILJANDIMAA 

Margit Kurvits, tel 435 1576, 502 2521 

margit.kurvits@viljandimaa.ee 

Viljandimaa Spordiliit 

Vaksali 4, 71020 Viljandi 

VÕRUMAA 

Peep Lill, tel 782 3161, 507 7554 

lillpeep2@gmail.com 

VALGAMAA 

Rein Leppik, tel 523 4974 

rein.leppik@gmail.com 

Valgamaa Spordiliit 

Kesk 12, 68203 Valga  

TARTUMAA 

Kaie Sarapuu, tel 5669 6220 

info@tmsl.ee 

Tartumaa Spordiliit 

Pepleri 6, 51003 Tartu  

TARTU LINN 

Tea Lang, tel 730 3407 

tea@spordiinfo.ee 

    Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus 

Riia 181a, 51014 Tartu 

LÄÄNEMAA 

Ülle Lass, tel 517 1746 

spordiliit@laanesport.ee 

Lääne Maakonna Spordiliit 

Lihula mnt 10, 90507 Haapsalu 

HIIUMAA 

Anton Kaljula, tel 505 5129  

anton@hiiumaasport.ee 

Hiiumaa Spordiliit 

Väike-Suku talu, Sääre küla, 92347 Hiiumaa 

SAAREMAA 

Kaie Järvelaid, tel 452 0376, 516 3630 

info@saaresport.ee 

    Saaremaa Spordiliit 

Vallimaa 16a, 93819 Kuressaare 

 

 

 

 

 

PÄRNUMAA 

Kaisa Kirikal, tel 53494331 

info@psl.ee 

    Pärnumaa Spordiliit 

Akadeemia 2, 80010 Pärnu 

HARJUMAA 

Harjumaa Spordiliit 

Roosikrantsi 12, 10119 Tallinn 

Sirje Tikerpäe, tel 516 5093 

sirje.tikerpae@harjusport.ee 

 

Rein Suppi, tel 516 5092 

rein.suppi@harjusport.ee 

TALLINNA LINN 

Tallinna LV Spordi- ja Noorsooamet 

Juhkentali 12, 10132 Tallinn 

Kaili Kukumägi, tel 640 4698 

kaili.kukumagi@tallinnlv.ee 

Kärolin Lindmets, tel 640 4697 

karolin.lindmets@tallinnlv.ee 

RAPLAMAA 

Reele Remmelkoor, tel 730 3407 

reele@spordiinfo.ee 

    Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus 

Riia 181a, 51014 Tartu  

LÄÄNE-VIRUMAA 

Kadri Viigipuu-Joorits, tel 5348 1100 

info@lvsl.ee 

    Lääne-Virumaa Spordiliit 

Kastani pst 12, 44307 Rakvere  

IDA-VIRUMAA (v.a Narva, Kohtla-Järve, Sillamäe) 

Hiie Keskla, tel 337 7678  

hiie@sportiv.ee 

Ida-Virumaa Spordiliit 

Keskväljaku 1, 41594 Jõhvi 

NARVA LINN 

Olga Bortsova, tel 359 9090 

olga.bortsova@narva.ee 

Narva LV Kultuuriosakond 

Peetri plats 1, IV korrus, 20308 Narva 

KOHTLA-JÄRVE LINN, SILLAMÄE LINN 

Kristiine Agu, tel 337 8506, 515 3791 

kristiine.agu@kjlv.ee 

Kohtla-Järve LV sotsiaalteenistus 

Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve 

   EOK liikmesorganisatsioonid 

   Veiko Ulp, tel 730 3407 

   veiko@spordiinfo.ee 

   Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus 

   Riia 181a, 51014 Tartu  
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