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EESTI SPORDIREGISTRI (ESR) SPORDIORGANISATSIOONIDE ALAMANDMEKOGUSSE 
ANDMETE ESITAMISE ANKEEDI TÄITMISE JUHEND 

Eesti spordiregister internetis: www.spordiregister.ee  

Andmete esitaja 
Andmed esitab organisatsiooni esindusõiguslik isik (nt juhatuse liige) või andmehaldur (ehk organisatsiooni esindusõigusliku 
isiku poolt volitatud isik).  

Ankeedi esitamise võimalused ja tähtaeg 
Ankeet esitakse spordiregistrile Eesti spordiregistri põhimääruses (https://www.riigiteataja.ee/akt/128052011001) sätestatud 
tähtajaks (iga kalendriaasta 1. märts; tulud ja kulud hiljemalt 30. juuni). Ankeedi esitamiseks on alljärgnevad võimalused: 
1) e-postiga – ankeet (eesti või vene keeles) arvutis täita ja saata e-postiga digitaalselt allkirjastatult;  
2) postiga - ankeet (eesti või vene keeles) välja trükkida, täita ja saata postiga allkirjastatult. 

Ankeedis kasutatavad mõisted ja selgitused   
R tähistab rida ja V veergu (näiteks R5 = rida 5, V3 = veerg 3, R5V3 = rida 5, veerg 3).   
Aruandeperiood ja 
andmete esitamise tähtaeg 

Andmed esitatakse kehtiva hetkeseisuga hiljemalt iga kalendriaasta 1. märtsiks (01.03.2012), v.a 
majandusaasta tulud-kulud, mis tuleb esitatada majandusaasta lõpu seisuga hiljemalt iga 
kalendriaasta 30. juuniks (30.06.2012). 

Esindusõiguse alus Märkida “andmehaldur”, kui organisatsioonil on esitatud spordiorganisatsioonide alamandmekogule 
organisatsiooni esindava andmehalduri andmed (ankeet “Spordiorganisatsiooni andmehalduri 
määramine”) digiallkirjastatult, ID-kaardiga sisse logides või allkirjastatult postiga. 
Märkida “juhatuse liige”, kui andmehalduri andmed on esitamata ja andmed esitab organisatsiooni 
juhatuse liige kui esindusõiguslik isik seaduse järgi. Sellisel juhul tuleks ankeeti täites esitada kohe 
ka andmehalduri andmed tabelis 9. 
Märkida “volitus”, kui andmed esitab tegevjuht või muu isik, kes esindab organisatsiooni volituse 
alusel. Andmete esitamisel tuleb lisada volikirja koopia. 

Tabel 1.1. Märkida organisatsiooni liik (ainult üks) põhitegevusala järgi. 
ORGANISATSIOON Organisatsioon on spordiorganisatsioon või muu juriidiline isik, kes esitab andmed ESR-ile. 
Spordiorganisatsioon Spordiorganisatsioon on spordiklubi ja spordiühendus või -liit. 
SPORDIKLUBI Spordiklubi on spordiregistri mõistes eraõiguslik juriidiline isik, mille põhitegevus on spordi 

arendamine ja mille pakutavatest sportimisvõimalustest võtab regulaarselt osa vähemalt üks 
inimene.  
Spordiklubi poolt pakutavate sportimisvõimalustena käsitatakse spordi harrastamise võimaldamist, 
spordiürituste korraldamist ja muud sporditegevust, v.a spordiehitiste käitus ja spordikooli 
pidamine. 

SPORDIÜHENDUS VÕI 
-LIIT 

Spordiühendus või -liit on spordiregistri mõistes maakonna spordiliit, spordialaliit, spordiühendus, 
rahvuslik olümpiakomitee või muu spordi spetsiifilises valdkonnas või piirkondlikul põhimõttel 
tegutsev spordiklubide või füüsiliste isikute ühendus, kelle tegevuse eesmärk on antud 
spordivaldkonna reguleerimine ja sportimisvõimaluste propageerimine, sh spordiürituste (ja   –
võistluste) korraldamine. Spordiühenduse või -liidu all ei mõelda organisatsiooni kuulumist 
spordiühendustesse ja -liitudesse.  
Kui spordiühendus või -liit tegutseb ka spordiklubina spordi harrastajatele, kes teadaolevalt ei kuulu 
teistesse klubidesse (vt “spordi harrastamine”), kinnitab spordiühendus või -liit seda tabelis 1.2., 
täidab tabelid 2-8 ning teda käsitletakse paralleelselt ka spordiklubina. 

Muu organisatsioon Märkida vastuseks, kui organisatsioon ei ole spordiklubi, spordiühendus või -liit. Sel juhul ei 
käsitleta organisatsiooni spordiorganisatsioonina ning täita tuleb ainult tabelid 1 ja 10. 

Tabel 1.3. Tabel käsitleb spordiklubi tegevusalasid ja selle täidavad ainult need organisatsioonid, kes märkisid 
tabelis 1.1. liigiks “spordiklubi”. 

Spordi harrastamise 
võimaldamine 

Spordiregistri mõistes loetakse spordi harrastamise võimaldamiseks mis tahes tasemel spordi- või 
liikumisharrastajate sportimise organiseerimist spordiklubis juhul, kui sportimisest võtab osa 
vähemalt üks inimene regulaarsusega minimaalselt üks kord nädalas hooaja või poolaasta jooksul. 
Spordi harrastamiseks ei loeta osalemist spordiüritustel võistkondadena, mis koosnevad teiste 
spordiklubide harrastajatest, ega spordi harrastamist, mis toimub teise spordiklubi kaudu. 
 
Spordiregistri mõistes ei ole spordi harrastamise võimaldamiseks: 
- teiste (sh antud spordiühenduse või –liidu liikmeskonda kuuluvate) spordiklubide harrastajatele, 
võistkondadele või üksikisikutele spordivõistluste või treeningkogunemiste korraldamine; 
- osalemine spordivõistlustel võistkondadega, mis koosnevad teiste spordiklubide harrastajatest; 
- sportimine, mis toimub läbi teise spordiklubi. 
Spordialaliitude ja –ühenduste puhul spordi harrastamist eraldi tegevusalaks ei märgita, v.a juhul, 
kui organisatsioon tegutseb ka spordiklubina nendele spordi harrastajatele, kes ei kuulu teiste 
spordiklubide liikmeskonda (st ei dubleerita teiste spordiklubide harrastajate arve) ja spordialaliit 
või –ühendus on seda täheldanud ka tabelit 1.2 täites. 

Spordiürituste 
korraldamine 

Spordiregistri mõistes loetakse spordiürituste korraldamiseks avalikkusele kättesaadavate 
spordivõistluste ja muude spordiürituste korraldamist 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 Spordiregistri mõistes loetakse muuks sporditegevuseks spordiklubi poolt organiseeritud muud 
sportimist toetavat tegevust. Muu sporditegevus märgitakse tegevusalaks ainult juhul, kui 
spordiklubi tegevus ei ole spordi harrastamine või spordiürituste korraldamine spordiregistri 
mõistes. Muu sporditegevusena ei käsitata spordiehitiste käitust ja spordikooli pidamist.  

Tabel 2. Tabel käsitleb organisatsiooni üld- ja kontaktandmeid ja selle täidavad kõik küsitluses osalevad 
organisatsioonid. Kui äriühingu ja spordiklubina tegutseva allaüksuse kontaktandmed on erinevad, 
märkida tabelisse vastava allüksuse kontaktandmed. Kui organisatsiooni posti- ja asukoha aadress 
on erinevad, märkida postiaadress. 

Spordiorganisatsiooni 
asutamise aeg 

Märkida spordiorganisatsiooni asutamise kuupäev (s.o nt asutamislepingu sõlmimise ja põhikirja 
kinnitamise kuupäev), mitte organisatsiooni registrisse kandmise kuupäev. 

Spordiklubina tegutseva 
allüksuse nimi 

Täidavad äriühingud kui spordiklubina tegutsev allüksuse käibenimi erineb firma ärinimest. 
Näiteks: AS Vaba Aeg allüksusena tegutseva spordiklubi käibenimi on Spordiklubi Spordisellid. 

Tabel 4. Tabeli täitmiseks võtta kõrvale spordialade ja distsipliinide klassifikaator “Spordialade liigitus” 
(lisatud juhendi lõpus). Spordiala alla võib kuuluda üks või mitu distsipliini, mis moodustavad 
spordiala. Iga spordiala / distsipliini kohta täidetakse eraldi tabel (tabel 4). 

SPORDIALA nimetus 
 

Iga spordiala kohta täidetakse eraldi tabel või tabelid (kui harrastatakse sama spordiala mitut 
distsipliini). Lahtrisse kirjutada ühe spordiala nimetus, mida spordiklubis organiseeritult harrastatakse 
hooaja või poolaasta vältel üldjuhul vähemalt üks kord nädalas.  
Juhul kui harrastatakse ühe spordiala mitut distsipliini, kirjutada spordiala nimetus ka iga distsipliini 
kohta täidetavasse tabelisse.  
Ankeedis on arvestatud tabelid 4 spordiala / distsipliini jaoks, vajadusel kasutada lisalehti (tabeleid). 

DISTSIPLIINI nimetus Distsipliini lahter täita juhul, kui harrastatav spordiala koosneb distsipliinidest.  
Iga distsipliini kohta täidetakse eraldi tabel.  
Tabelisse kirjutada antud spordiala koosseisu kuuluva distsipliini nimetus, mida spordiklubis 
organiseeritult harrastatakse hooaja või poolaasta vältel üldjuhul vähemalt üks kord nädalas, ka 
juhul kui spordialal ja distsipliinil on sama nimetus.  
Ankeedis on arvestatud tabelid 4 spordiala / distsipliini jaoks, vajadusel kasutada lisalehti (tabeleid). 

Selle SPORDIALA  
HARRASTAJATE ARV 
(arvestades iga harrastajat 
ainult üks kord) 

Antud spordiala harrastajate arvud spordiklubis hetkeseisuga, tuues eraldi välja: täiskasvanud,  naised, 
noored ja tüdrukud.  
Spordiala harrastajad on regulaarselt spordiala harrastajad, kes antud spordiklubis organiseeritult  
harjutavad hooaja või poolaasta vältel vähemalt üks kord nädalas (v.a vigastuste ja haiguste periood). 
Vaid üksikutest treeningutest osavõtjaid ja spordiklubide juhukülastajaid harrastajatena arvesse ei 
lähe. 
Spordiala harrastajate arv märkida arvestusega, et iga inimene läheb arvesse ainult üks kord, 
olenemata antud spordiala distsipliinide arvust, millega ta tegeleb.  
Spordiala harrastajate arv on võrdne või väiksem kui selle spordiala erinevate distsipliinide 
harrastajate arv kokku.  
Näiteks spordialaga “jalgpall” tegutseb spordiklubis 44 noort (s.o 19 a ja nooremad), sh 11 tüdrukut, 
kes harrastavad nii saali- (distsipliin “saalijalgpall) kui ka rannajalgpalli (distsipliin 
“rannajalgpall”), poisid ehk ülejäänud 33 noort harrastavad ainult jalgpalli (distsipliin “jalgpall”). 
Seega on spordialaga “jalgpall” tegelejate arv kokku 44, sh distsipliiniga “jalgpall” 33 noort, sh 
distsipliiniga “rannajalgpall” 11 noort, sh distsipliiniga “saalijalgpall” 11 noort. 
Kui spordiklubis harrastatakse ühe spordiala mitut distsipliini, täita spordiala harrastajate arv ainult 
esimeses antud spordiala tabelis.  

Selle DISTSIPLIINI 
HARRASTAJATE ARV 
 

Antud distsipliini harrastajate arvud spordiklubis hetkeseisuga, tuues eraldi välja: täiskasvanud, 
naised, noored ja tüdrukud.  
Distsipliini harrastajad on regulaarselt antud distsipliini harrastajad, kes antud spordiklubis 
organiseeritult harjutavad hooaja või poolaasta vältel vähemalt üks kord nädalas (v.a vigastuste ja 
haiguste periood). Vaid üksikutest treeningutest osavõtjaid ja spordiklubide juhukülastajaid 
harrastajatena arvesse ei lähe. 
Üks inimene võib harrastada  spordiklubis sama spordiala mitut erinevat distsipliini.  
Distsipliini harrastajate arv on võrdne või suurem antud spordiala harrastajate arvust. 

TÄISKASVANUD  
(20 a ja vanemad) 

Täiskasvanud on 20-aastased ja vanemad harrastajad. 
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 (veerust 1) Antud spordiala / distsipliini 20-aastaste ja vanemate naissoost harrastajate arv. 
NOORED  
(19 a ja nooremad) 

Noored on 19-aastased ja nooremad harrastajad. 
19-aastaste ja nooremate antud spordiala / distsipliini harrastajate arv kokku (poisid + tüdrukud). 
Noorte harrastajate arv on suurem või võrdne tüdrukutest harrastajate arvuga. 

sh tüdrukud (veerust 3) 19-aastaste ja nooremate antud spordiala / distsipliini naissoost harrastajate arv. 
Selle DISTSIPLIINI / 
SPORDIALA 
TREENERID 

Tabelisse märkida hetkeseisuga nii klubis töötavad/tegutsevad treenerid kui ka sporditegevust 
juhendavad treenerikutseta isikud (siin edaspidi: treener või treenerid).  
Treener ehk spordispetsialist on isik, kellele on antud vähemalt ühe spordiala või distsipliini 
treenerikutse. Sporditegevust juhendava treenerikutseta isikul treenerikutse puudub, kuid ta 
juhendab andmekogusse kandmise hetkel spordiklubis, spordikoolis või spordialaliidus aktiivselt 



sportlasi või teisi spordis osalevaid isikuid. 
Tabelisse märgitakse ainult antud distsipliini treenerid. Kui spordiala ei koosne distsipliinidest, 
märgitakse antud spordiala treenerid. 

ISIKUKOOD Treeneri isikukoodi märkimine on vajalik seetõttu, et treeneri andmed võetakse isikukoodi alusel 
Rahvastikuregistrist. Isikukoodi avalikult ei näidata ega edastata kolmandatele isikutele. 

Töölepinguga Spordiklubil on treeneriga sõlmitud tööleping (täis- või osalise tööajaga).  
Töövõtulepinguga Spordiklubil on treeneriga sõlmitud töövõtuleping. Juhul kui spordiklubi maksab treenerile ainult 

stipendiumi, siis on treener vabatahtlik töötaja. 
FIE Treener tegutseb spordiklubis füüsilisest isikust ettevõtjana. 
Vabatahtlik Treener tegutseb spordiklubis ilma selle eest töötasu saamata. 
Selle DISTSIPLIINI / 
SPORDIALA 
TEGUTSEMISKOHAD  

Spordihoone või –rajatis on spetsiaalne sportimiseks ehitatud või püsivalt kohandatud hoone, 
mitteeluruum või välisrajatis. Eesmärk on seostada spordiklubiga tema sportimispaigad, kus toimub 
regulaarne, organiseeritud sporditegevus antud distsipliinil või spordialal (vähemalt kord nädalas 
hooaja või poolaasta jooksul). Kui tegevus toimub ka muudes maakondades ja omavalitsustes, 
lisada ka need. 
Tabelisse märgitakse ainult antud distsipliini tegutsemiskohad. Kui spordiala ei koosne 
distsipliinidest, märgitakse antud spordiala tegutsemiskohad. 

Tabel 5. Tabeli täidavad spordiorganisatsioonid (spordiklubid ja spordiühendused või -liidud). 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 kui nad tegutsevad ka igapäevase tegevpersonalina. 
Spordiklubina tegutsevat allüksust omavad äriühingud märgivad tabelisse ainult spordiklubina 
tegutseva allüksuse personali andmed. NB! Antud tabelisse ei märgita treenereid (kuna märgitakse 
tabelisse 4), v.a juhul, kui treenerid tegutsevad paralleelselt ka juhtidena või teiste töötajatena. 

Juhid  
(v.a treenerid!) (R1) 

Juht on inimene, kes tegeleb spordiorganisatsiooni töö organiseerimisega. 
Kui sama isik (juht) tegutseb spordiorganisatsioonis ka treenerina, siis märkida ta antud tabelisse 
(tabel 5) “juhina” ja tabelisse 4 treenerina. R1V11 märkida arv, mitu juhti kannate tabelisse 4 ka 
treenerina. 
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 5 on korrektne märkida 
järgnevalt: R1V9 ja R3V9 arv “1” ning R1V11 ja R3V11 samuti arv “1”.     

Teised töötajad  
(v.a treenerid!) (R2) 

Teised töötajad on spordiorganisatsiooni seotud töötajad, kes ei ole juhid ega treenerid. 
Kui sama isik (teine töötaja) tegutseb spordiorganisatsioonis ka treenerina, siis märkida ta antud 
tabelisse (tabel 5) “teise töötajana” ja tabelisse 4 treenerina. R2V11 märkida arv, mitu muud töötajat 
kannate tabelisse 4 ka treenerina. 
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 5 on korrektne märkida järgnevalt: R2V5 ja R3V5 arv “1, R2V6 ja R3V6 arv 
“1”, R1V9 ja R3V9 arv “1”, R1V11 arv “1”, R2V11 arv “1” ja R3V11 samuti arv “1”.      

Töölepinguga (täistöö-
ajaga):  KOKKU (V1) 

Töölepinguga täistööajaga töötajad (mehed ja naised kokku). 

Töölepinguga (täistöö-
ajaga): sh naisi (V2) 

Töölepinguga täistööajaga töötajad (ainult naised). 

Töölepinguga (osalise 
tööajaga): KOKKU (V3) 

Töölepinguga osalise tööajaga töötajad (mehed ja naised kokku). 

Töölepinguga (osalise 
tööajaga): sh naisi (V4) 

Töölepinguga osalise tööajaga töötajad (ainult naised). 

Töövõtulepinguga: 
KOKKU (V5) 

Töövõtulepinguga töötajad (mehed ja naised kokku).  
Juhul kui spordiklubi maksab treenerile ainult stipendiumi, siis on treener vabatahtlik töötaja. 

Töövõtulepinguga:  
sh naisi (V6) 

Töövõtulepinguga töötajad (ainult naised).  
Juhul kui spordiklubi maksab treenerile ainult stipendiumi, siis on treener vabatahtlik töötaja. 

FIEna tegutsevate tööta-
jate arv: KOKKU (V7 ) 

Spordiklubis füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevad isikud (mehed ja naised kokku). 

FIEna tegutsevate tööta-
jate arv: sh naisi (V8) 

Spordiklubis füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevad isikud (ainult naised). 

Vabatahtlike (töötasuta) 
töötajate arv: KOKKU 
(V9) 

Töötasu mittesaavad töötajad (mehed ja naised).  
NB! Mitte segi ajada kalendriaasta jooksul klubi tegevusele kaasa aidanud vabatahtlike üldarvuga! 

Vabatahtlike (töötasuta) 
töötajate arv: sh naisi 
(V10) 

Töötasu mittesaavad töötajad (ainult naised). 
NB! Mitte segi ajada kalendriaasta jooksul klubi tegevusele kaasa aidanud vabatahtlike üldarvuga! 

Neist on märgitud ka 
tabelis 4 treenerina (V11) 

Märkida ainult nende juhtide ja teiste töötajate arv kokku, keda kajastate hetkeseisuga tabelis 4 ka 
treenerina. Ülejäänud treenerite arvu siia tabelisse ja lahtrisse mitte märkida! 

KOKKU (read 1+2) (R3) Juhtide ja teiste töötajate summa (R3 = R1+R2) 
R3V1 = R1V1+R2V1        R3V2 = R1V2+R2V2       R3V3 = R1V3+R2V3 



R3V4 = R1V4+R2V4        R3V5 = R1V5+R2V5       R3V6 = R1V6+R2V6  
R3V7 = R1V7+R2V7        R3V8 = R1V8+R2V8       R3V9 = R1V9+R2V9    
R3V10 = R1V10+R2V10  R3V11 = R1V11+R2V11        

Tabel 6. Tabeli täidavad spordiorganisatsioonid (spordiklubid ja spordiühendused või -liidud). Spordiklubina 
tegutsevat allaüksust omavad äriühingud märgivad tabelisse spordiklubina tegutseva allüksuse 
tulud. Tulud märgitakse üks-ühele eurodes ja täisarvudes (ilma komakohata).  
Tabelis 6.2. märkida, kas majandusaasta tulud esitatakse spordiregistrile praegu või hiljem. Kuna 
tulude andmed esitatakse 2011. a majandusaasta kohta, mis ei ole veel lõppenud, siis toimub 
vastavate andmete kogumine alles 2012. aastal. Seetõttu tuleb ankeedil hetkel vaid valida tulude 
olemus (“tulud puudusid” või “tulud suuremad kui 0”) ning märkida ristiga, et tulud esitatakse ESR-
ile täiendavalt mitte hiljem kui kui 30.06.2012.  

Riigilt (R5) Riigieelarvest saadud toetused, sh maavalitsuselt, Kultuurkapitalilt, Kultuuriministeeriumilt, 
Hasartmängumaksu nõukogult jms. Kultuuriministeeriumi eraldised võivad laekuda spordiklubidele 
ka spordialaliitude, maakondade spordiliitude või maavalitsuste kaudu. 

Sihtkapitalist (fondidest) 
(R6) 

Esitatud projekti(de) jaoks saadud toetused muudest sihtkapitalidest ja fondidest (v.a Kultuurkapital, 
Hasartmängumaksu nõukogu). 

TULUD KOKKU (R14) Tulud kokku peab võrduma tulu alaliikide summaga (R11 = R1 kuni R10 summa). 
Tabel 7. Tabeli täidavad spordiorganisatsioonid (spordiklubid ja spordiühendused, -liidud). Spordiklubina 

tegutsevat allaüksust omavad äriühingud märgivad tabelisse spordiklubina tegutseva allüksuse 
kulud. Kulud märgitakse üks-ühele eurodes ja täisarvudes (ilma komakohata). 
Tabelis 7.2. märkida, kas majandusaasta kulud esitatakse spordiregistrile praegu või hiljem. Kuna 
kulude andmed esitatakse 2011. a majandusaasta kohta, mis ei ole veel lõppenud, siis toimub 
vastavate andmete kogumine alles 2012. aastal. Seetõttu tuleb ankeedil hetkel vaid valida kulude 
olemus (“kulud puudusid” või “kulud suuremad kui 0”) ning märkida ristiga, et kulud esitatakse 
ESR-ile täiendavalt mitte hiljem kui kui 30.06.2012. 

Tööjõu (spordipersonali) 
kulud (R12) 

Tasu, mida tööandja arvestab kõikidele spordiorganisatsiooni töötajatele tehtud töö eest. Siin 
näidatakse ka isikutele tehtud erisoodustused koos tulumaksuga, sotsiaalmaksu (penisoni-
kindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks) ning töötuskindlustusmakse tööandjale kehtestatud 
maksemääras ja sotsiaalmaks erisoodustustelt ja arvestatud puhkusereservilt.  
NB! Töötasud ei pea tingimata olema otseses vastavuses tabelis 5 märgitud personaliga (personali 
tabelisse märgitakse töötajad hetkeseisuga, kulude tabelisse aga kogu majandusaasta tööjõukulud, 
ka ajutistele töötajatele). Samas, kui tabelisse 7 märgitakse personali töötasu, peab tabelis 5 olema 
märgitud ka personali arv. 

…sh treenerite ja 
treenerikutseta 
sporditegevust 
juhendavate isikute 
töötasud  
(R13) 

Osa tööjõukuludest. Spordiorganisatsiooni kõigi treenerite, ka ajutiselt töötavate treenerite töötasu, 
mida tööandja arvestab kõikidele töötajatele tehtud töö eest. Siin näidatakse ka isikutele tehtud eri-
soodustused koos tulumaksuga, sotsiaalmaksu (penisonikindlustuseks ja riiklikuks 
ravikindlustuseks) ning töötuskindlustusmakse tööandjale kehtestatud maksemääras ja sotsiaalmaks 
erisoodustustelt ja arvestatud puhkusereservilt.  
Kui  tabelisse  5  märgitakse töötasu saavad töötajad,  peavad  tabelis 7 kajastuma  ka  tööjõukulud. 
Kui tabelisse 7 märgitakse treenerite töötasu, peavad tabelis 4 olema vastavalt kajastatud ka töötasu 
saavad treenerid.  
Treenerite töötasu on väiksem või võrdne tööjõukuludega (R13 ≤ R12). 

Majandamiskulud  
(R17) 

Kantseleikulud, hoonete ja ruumide majandamiskulud, kontoriruumide rent, sõidukite 
ülalpidamiskulud, kulu panga- ja raamatupidamisteenustele jm. 

Muud sporditegevuskulud 
(R18) 

Spordibaaside ja -saalide rent, sporditööks vajaliku inventari ja varustuse soetamise kulud, 
treeningkogunemiste, spordivõistluste jt ürituste korraldamise ning nendest osavõtmise kulud jm.   

Muud kulud (R19) Muud eelnevalt liigitamata kulud, näiteks amortisatsioonikulud jne. 
KULUD KOKKU  
(R20) 

Kulud kokku peab võrduma kulu alaliikide summa (NB! v.a R13, sest treenerite töötasu sisaldub 
juba tööjõukuludes) (R20 = R12 + R14 + R15 + R16 + R17 + R18 + R19).   

Tabel 8. Tabeli täidavad spordiühendused ja –liidud. Märkida spordiühenduse või –liidu liikmeskonna 
andmed, sh juriidilisest isikust liikme registrikood ja nimi. 

Tabel 9. Täidavad spordiorganisatsioonid, kellel on andmehalduri andmed Eesti spordiregistrile esitamata 
või kes soovivad spordiregistrile varem esitatud andmehalduri andmeid muuta. Andmehaldur on 
isik, kes hakkab vastavalt ESR-i põhimääruses sätestatud korrale esitama ja iga-aastaselt uuendama 
spordiorganisatsiooni andmeid ESR-i spordiorganisatsioonide alamandmekogus. Maksimaalne 
volituse pikkus on kolm aastat. NB! Tabeli 9 täitmisel peab ankeedi allkirjastama organisatsiooni 
esindusõigulik isik (nt juhatuse liige).  

Tabel 10. Täidetakse ankeedi viimasel lehel. Küsitakse organisatsiooni juhi või andmehalduri kinnitust 
esitatud andmete õigsuse kohta.  
Ankeedi allkirjastab andmehaldur, kui märkisite andmete esitajaks andmehalduri. 
Ankeedi allkirjastab juhatuse liige või volituse alusel tegutsev juht, kui märkisite andmete esitamise 
õigsulikuks aluseks “juhatuse liige” või “volitus” või kui määrasite tabelis 9 esmakordselt 
andmehalduri andmed.  

TÄNAME TEID! 

 

 



Üleriigiline spordialade ja distsipliinide klassifikaator 

“Spordialade liigitus”  

(Kasutada spordiregistri ankeedi “Spordiorganisatsioon” tabeli 4 täitmiseks) 
 
Kood Spordiala nimetus Distsipliini nimetus 
101 Aerutamine   

10101   Aerutamine 
10102   Mereaerutamine 
10103   Kärestikuslaalom 

102 Allveesport   
10201   Allveeorienteerumine 
10202   Lestaujumine 
103 Alpinism   
104 Ameerika jalgpall   
105 Ammulaskmine   
106 Automudelisport   
107 Autosport   
10701   Autokross 
10702   Kardisport 
10703   Autoralli 
10704   Ringrajasõit 
108 Bobisõit   
109 Curling   
110 Frisbee   

111 Golf   
112 Indiaca   
113 Invasport   
114 Jalgpall   
11401   Jalgpall 
11402   Rannajalgpall 
11403   Saalijalgpall 
115 Jalgrattasport   
11501   BMX 
11502   Maanteesõit 
11503   Maastikusõit 
11504   Trekisõit 
11505   Trial 

116 Judo   
117 Jõutõstmine   
11701   Jõutõstmine 
11702   Sangpommitõstmine 
118 Jäähoki   
119 Jääpall   
120 Kabe   
121 Karate   
122 Kelgutamine   
123 Kepikõnd   
124 Kergejõustik   
125 Kickboxing   
126 Koroona ja novus   
127 Korvpall   
128 Kriket   
   

Kood Spordiala nimetus Distsipliini nimetus 

129 Kujundujumine   
130 Kulturism ja fitness   
13001   Athletic fitness 
13002   Bodyfitness 
13003   Fitness 
13004   Klassikaline kulturism 
13005   Kulturism 

131 Kurnimäng   
132 Käsipall   
133 Köievedu   
134 Laevamudelism   
135 Laskmine   
13501   Jahilaskmine 
13502   Laskmine 
13503   Jahipraktiline laskmine 

136 Laskesuusatamine   
137 Lauatennis   
138 Lennusport   
13801   Lennusport 
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   

144 Mitmesugused 
võitluskunstid   

14401   Aikido 
14402   Hapkido 
14403   Kobudo 
14404   Muathai 
14405   Wu-Shu 
14406   Taiji 
14407   Sport Chanbara 
14408   Muud võitlusspordialad 
14409   Kudo 
14410   Kendo 
14411   Ju-jutsu 
14412   Iaido 
14413   Capoeira 
145 Moodne viievõistlus   

   
   



146 Motosport   
14601   Mootorkelgusport 
14602   Enduro 
14603   Jäärajasõit 
14604   Kestvuskross 
14605   Kiirendussõit 
14606   Motokross 
14607   Mäkketõus 
14608   Ringrajasõit 
14608   Supermoto 
14609   Talimotokross 
14610   Traiel 

147 Muud spordialad   
148 Mälumäng   
149 Noolemäng   
150 Orienteerumine   
15001   Orienteerumisjooks 
15002   Rattaorienteerumine 
15003   Rogain 
15004   Suusaorienteerumine 

151 Pentanque   
152 Pesapall   
153 Piljard   
15301   Piljard 
15302   Pool 
15303   Snooker 

154 Poks   
155 Purjetamine   
15501   Jääpurjetamine 
15502   Kiiljahipurjetamine 
15503   Maapurjetamine 
15504   Purjelauasõit 
15505   Svertpaadipurjetamine 

156 Raadiosport   
157 Ragbi   
158 Ratsutamine   
15801   Kestvusratsutamine 
15802   Kolmevõistlus 
15803   Koolisõit 
15804   Rakendisport 
15805   Takistussõit 

159 Rendžu   
160 Rulluisutamine   
16001   Ilurulluisutamine 
16002   Kiirrulluisutamine 

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 

17202   
Muud sportlikud 
tantsud 

173 Tennis   

174 Tervisejooks ja -
kõnd   

175 Triatlon   
176 Tuletõrjesport   
177 Turniiribridž   
178 Tõstesport   
179 Uisutamine   
17901   Iluuisutamine 
17902   Kiiruisutamine 
17903   Lühirajauisutamine 

180 Ujumine   
181 Veemootorisport   
18101   Veemoto 
18102   Jetisport 

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 

18702   
Akrobaatiline 
võimlemine 

18703   Harrastusvõimlemine 

18704   Ilu- ja rühmvõimlemine 
18705   Vesiaeroobika 

188 Võrkpall   
18801   Rannavõrkpall 
18802   Võrkpall 


