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Vormi “Registreerimistaotlus spordiobjekti kandmiseks Eesti
spordiregistri spordiehitiste alamandmekogusse” täitmise juhend

Eesti spordiregistrisse kantakse andmeid ESR põhimäärusega sätestatud korras.
Tavaliselt esitab taotluse spordiobjekti kandmiseks spordiehitiste alamandmekogusse
spordiobjekti omanik või tema volitatud esindaja. Erijuhtumeid menetleb volitatud
töötleja, kes vajaduse korral küsib täiendavaid dokumente või selgitusi.
Registreerimistaotluse esitab omanik vormil „Spordiobjekti registreerimistaotlus” (IDkaardi, mobiil-ID või pangalingi kaudu sisse logides).
Taotluse esitamise ja eduka menetlemise tulemuseks on spordiobjekti kandmine Eesti
spordiregistrisse, objekti andmehalduri määramine ja ESR kasutamisega seotud
kohustuste täitmise kinnitamine.
Veebivormidel kasutatavad terminid on määratletud ESR Põhimääruses
(https://www.riigiteataja.ee/akt) või Spordiseaduses (https://www.riigiteataja.ee/akt).
Veebivormid on jaotatud andmete sisust lähtuvalt sektsioonideks ning juhend käsitleb
iga sektsiooni täitmist eraldi.
Vormil kasutatav märk ehk ikoon
avab lühijuhendi konkreetse andmevälja
täitmiseks (joonis 1). Juhendi lugemiseks tuleb kursor viia ikooni peale ja juhend
avaneb automaatselt. Kui juhendi lugemist on vaja korrata, siis tuleb kursoriga korra
ikoonilt ära liikuda ja siis tagasi – juhend avaneb uuesti. Vormil kuvatavad
andmeväljade pikkused on eelduslikult piisavad kogu vajaliku info sisestamiseks.
Samas võib osade väljade puhul info olla ka pikem ehk välja täitmisel toimub teksti
nihe vasakule. Reeglina on kõigi väljade täitmine kohustuslik.
Taotluse vorm avatakse sisseloginud kasutajale tema isikuandmetega ning neid ei saa
kasutaja muuta (joonis 1).
Spordibjekti kohta täidetavad andmeväljad on:
Spordiobjekti nimi – ehitisregistris objektile antud nimi;
Spordiobjekti tüüp – määratakse rippmenüüst klassifikaatorist ning valida saab
ühe;
Riikliku ehitisregistri kood(id) – ühel objektil võib olla mitu koodi (näiteks
hoonete koosluse või rajatiste koosluse puhul), sisestada tuleb kõik koodid;
Sportimispaikade loetelu – juhendi lõpus on sportimispaikade tabel, sisestada
tuleb sportimispaigad 2. veerust;
Staatus – valik rippmenüüst;
Katastritunnused – maa katastritunnused, millel spordiobjekt asub (kui neid on
mitu, siis märkida peamine).

Joonis 1. Objekti andmed ja taotluse esitaja andmed
Taotluse esitaja täpsustab enda esindusõiguse alust objekti omaniku suhtes. Kui
taotluse menetlemisel tekib vajadus küsida täiendavaid dokumente (näiteks volitust)
või teha täpsustusi, siis menetleja kontakteerub taotluse esitajaga telefoni teel või eposti abil.
Spordiobjekti asukoha sisestamisel on kasutusel Eesti haldus- ja asustusjaotuse
klassifikaator EHAK ning valikud tuleb teha rippmenüüdest (joonis 2).
MÄRKUS: Aadressiandmete õigsust saab kontrollida aadressiandmete süsteemi abil
http://xgis.maaamet.ee/adsavalik/. Juhendid aadressiandmete süsteemi kasutamiseks
on Maa-ameti kodulehel. Käesoleva vormi täitmine ei eelda aadressiandmete
täiendavat kontrollimist.

Joonis 2. Objekti asukoht, omanik ja valdaja

Spordiobjekti omaniku ja valdaja nimi loetakse koodi alusel ristkasutuse teel teistest
registritest ning lisada tuleb kontaktandmed. Kui omanik on nõus enda andmete
avalikustamisega spordiobjekti andmete juures, siis tuleb hiireklikiga teha linnuke
“Omaniku andmed avalikud” ruutu.
Andmehalduriks võib olla iga kehtivat Eesti ID-kaarti omav isik. Kui taotleja ja
andmehaldur on erinevad isikud, siis loetakse taotlust ka andmehaldurile
registrikasutuse õiguste andmise volituseks.
Andmehalduri määramisel tuleb sisestada isikukood, mille alusel loetakse andmed
rahvastikuregistrist. Seejärel tuleb täita ülejäänud väljad. Volitatud esindusõiguse
pikkus saab olla kuni 5 aastat (joonis 3). Seda piiri ületava ajavahemiku korral
kuvatakse veateade.

Joonis 3. Andmehalduri määramine
Kui andmeväljad on täidetud, siis nupul
klõpsates saadetakse taotlus
volitatud töötlejale menetlemiseks. Taotluse saatmisega isik kinnitab ESR
kasutamisega seotud kohustuste täitmist (joonis 3).
Pärast nupu
vajutamist teostatakse automaatkontrollid. Vigade
esinemisel kuvatakse veateated vormi päises (joonis 4). Vigade parandamise järel
tuleb uuesti vajutada nuppu
.

Joonis 4. Mitu veateadet
Kui vigu ei esinenud, siis vorm suletakse ning kuvatakse teade “Taotlus on
saadetud”. Taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul. Menetlusotsusest teavitatakse
taotlejat e-kirja teel. Taotluse esitamisest loobumisel viib link
tagasi algseisu.

Eesti spordiregistri spordiehitiste alamandmekogu
spordiobjektide ja sportimispaikade liigitus

SPORDIOBJEKT
1. VÕIMLA, SPORDIHALL,
SPORDISAAL

2. SISEUJULA
3. SISETIIR
4. JÄÄHALL
5. MANEEŽ
6. MUU HOONES ASUV
SPORDIOBJEKT
7. SPORDI ABIHOONE
8. STAADION
9. VÄLISPALLIVÄLJAK

10. TENNISEPLATS
11. GOLFIVÄLJAK VÕI GOLFI
HARJUTUSVÄLJAK
12. MUU SPORDIPLATS

13. SPORTLIKU LIIKUMISE
PÜSIRADA
14. MÄEUSUUSA- VÕI
LUMELAUASÕIDU PÜSIRAJATIS

SPORTIMISPAIK
1.1. pallimängude saal, hall või
pallimängujoontega võimla;
1.2. squashisaal;
1.3. aeroobika-, võimlemis- või liikumissaal;
1.4. jõu-, tõste- või muu trenažööride saal;
1.5. matisaal;
1.6. kergejõustikuhall;
1.7. tennisehall;
1.8. jalgpallihall;
1.9. ekstreemhall;
1.10. muu spordisaal;
1.11. muu spetsiaalhall.
2.1. siseujumisbassein.
3.1. siselasketiir.
4.1. sisejääväljak.
5.1. ratsutamishall.
6.1. kergejõustiku siseharjutuspaik;
6.2. veeremängusaal;
6.3. siseronimissein;
6.4. muu sisesportimispaik.
7.1. veespordibaasi hoone;
7.2. muu spordi abihoone.
8.1. staadion.
9.1. jalgpalliväljak, välja arvatud staadion;
9.2. korvpalliplats;
9.3. võrkpalliplats;
9.4. rannavõrkpalliplats;
9.5. multifunktsionaalne palliväljak;
9.6. muu välispalliväljak.
10.1. tenniseväljakute plats.
11.1. golfiväljak;
11.2. golfi harjutusväljak.
12.1. kergejõustiku harjutusväljak, välja
arvatud staadion;
12.2. jäähoki- või uisuplats;
12.3. BMX-rada;
12.4. ekstreemspordiväljak;
12.5. muu spordiväljak.
13.1. sportliku liikumise rada;
13.2. suusarada;
13.3. rollerirada.
14.1. mäesuusa- või lumelauasõidu rada;
14.2. mäesuusa- või lumelauasõidu lastenõlv;
14.3. lumelauapark;
14.4. lumelaua halfpipe-renn.

15. TEHNIKASPORDI PÜSIRADA, V.A
VEEMOTO RADA

16. VÄLITIIR

17. VÄLISUJULA
18. SUUSAHÜPPEMÄGI
19. VELODROOM
20. HIPODROOM
21. RATSASPORDI RAJATIS
22. MUU VABAS ÕHUS ASUV
SPORDIOBJEKT

23. SPORDI ABIRAJATIS
24. MUU SPORTIMISEKS KASUTATAV
OBJEKT

15.1. auto- või motospordi ringrada;
15.2. kardirada;
15.3. auto- või motospordi krossirada;
15.4. supermotorada;
15.5. muu tehnikaspordi rada, välja arvatud
veemotorada.
16.1. välilasketiir;
16.2. jahilasketiir;
16.3. laskesuusatamise lasketiir;
16.4. vibu- või ammutiir;
16.5. maastikuviburada.
17.1. välisujumisbassein.
18.1. suusahüppemägi.
19.1. velodroom.
20.1. hipodroom.
21.1. kolmevõistluse maastikurada;
21.2. ratsaspordiväljak.
22.1. jõulinnak;
22.2. disc golf’i park;
22.3. veelauapark;
22.4. välisronimissein;
22.2. muu välissportimispaik.
23.1. spordiotstarbeline slipp;
23.2. spordiotstarbeline paadisild;
23.3. muu spordi abirajatis.
24.1. lennuspordi lennuväli;
24.2. purjespordisadam;
24.3. jalgsi-, jalgratta- või veematkarada;
24.4. sportimiseks kasutatav kergliiklustee;
24.5. orienteerumisterritoorium.

