Vabariigi Valitsuse 26. mai 2011. a määruses nr 65 „Eesti spordiregistri asutamine
ja registri pidamise põhimäärus” alates 01.01.2017 jõustuvate muudatuste ülevaade
Eesti spordiregistri põhimääruse terviktekst:
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122016031
Spordiklubi spordiregistrisse kandmise tingimuste täpsustamine
• (§ 12 lg 2) Spordiklubi kohta kantakse andmed spordiorganisatsioonide alamandmekogusse
tingimusel, et spordiklubi tegevusala on spordi harrastamise võimaldamine, spordiürituste
korraldamine või muu sporditegevus ning tema spordialane tegevus toimub peamiselt Eestis.
Spordiklubi tegevusalaks ei loeta spordiehitiste käitust.
Spordi harrastamise võimaldamise ja spordiklubi harrastaja mõiste täpsustamine
• (§ 12 lg 4) Spordi harrastamise võimaldamise all mõistetakse käesoleva määruse tähenduses
mis tahes tasemel spordi- või liikumisharrastajate sportimise organiseerimist spordiklubis
spordialade klassifikaatoris märgitud spordialal, millele spordiklubi on spetsialiseerunud,
juhul, kui sportimisest võtab osa vähemalt üks käesoleva määruse § 12 lõikes 42 sätestatud
tingimustele vastav spordiharrastaja regulaarsusega vähemalt üks kord nädalas hooaja
või poolaasta jooksul. Spordi harrastamise võimaldamiseks spordiklubis ei loeta
spordiürituste, koolituste ja kursuste korraldamist, õppeasutuse õppetööd ja tema
korraldatavat spordialast huvitegevust ega spordi harrastamist, mis toimub teise
organisatsiooni kaudu.
•

(§ 12 lg 41) 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.

•

(§ 12 42) Spordiklubi harrastajaks käesoleva määruse tähenduses loetakse spordialaga
regulaarselt spordiklubis mis tahes tasemel tegelevat, vähemalt 5-aastast Eestis elavat
füüsilist isikut, kes lepingu või muu dokumendi alusel harrastab spordiala spordiklubis
sagedusega vähemalt üks kord nädalas hooaja või poolaasta jooksul. Spordiklubi harrastajaks
ei loeta spordiüritustest ja üksikutest treeningutest osavõtjaid ning teiste
spordiorganisatsioonide või spordikoolide harrastajaid.
Spordiharrastajate andmete esitamine nende kuulumisel samal spordialal spordiklubisse
ja spordikooli
• (§ 12 lg 43) Spordiharrastaja kuulumisel samal spordialal spordiklubisse ja spordikooli
arvestatakse teda spordikooli õppurina. Spordiharrastaja kuulumisel samal spordialal
rohkem kui ühte spordiklubisse arvestatakse teda ühe spordiklubi harrastajana. Andmekogu volitatud töötleja lähtub spordiharrastaja koduklubi määramisel eelkõige järgnevast:
1) millisele spordiklubile laekuvad spordiharrastaja treeningtasud;
2) millisest spordiklubist saab töötasu spordiharrastaja sporditegevuse juhendaja;
3) millist spordiklubi esindab spordiharrastaja Eesti meistrivõistlustel oma
vanuseklassis.

Spordikooli andmed spordiregistris
• (§ 13 lg 3) Juhul, kui spordikooli pidaja kantakse spordiorganisatsioonide alamandmekogusse spordiorganisatsioonina, kantakse spordikooli kohta spordikoolide alamandmekogusse üldandmed ja spordi õppekavade andmed (st spordiregistrisse ei kanta andmeid
„Sport spordikoolis”).
•

(§ 25 lg 71) Juhul, kui spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kantud spordiorganisatsiooni, välja arvatud spordiklubi, liikmeskonda kuulub huvikooliseaduse alusel
tegutseva spordikooli pidaja, näidatakse spordiorganisatsiooni liikmena spordiorganisatsioonide alamandmekogu veebilehel lisaks spordikooli pidajale ka spordikooli
andmeid.

Treeneri / juhendaja tööhõive andmete esitamise tingimuste täpsustamine
• (§ 15 lg 3) Spordikoolis treeneri või sporditegevust juhendava treenerikutseta isikuna
tegutseva isiku tööhõive andmed kantakse treenerite alamandmekogusse juhul, kui
spordikooli pidaja ei ole kantud spordiorganisatsioonide alamandmekogusse spordiorganisatsioonina.
•

(§ 21 lg 21) Spordiklubi esitab treeneri ja sporditegevust juhendava treenerikutseta
isiku tööhõive andmed alamandmekogusse kandmiseks juhul, kui spordiklubi
tegevusala on spordi harrastamise võimaldamine määruse § 12 lõigete 4 ja 41 kohaselt
ning isik juhendab spordiklubis aktiivselt vähemalt üks kord nädalas hooaja või
poolaasta jooksul vähemalt ühte määruse § 12 lõikes 4² sätestatud tingimustele vastavat
spordiharrastajat ning tal on sõlmitud spordiklubiga sellekohane leping.

•

(§ 21 lg 22) Spordialaliit esitab treeneri ja sporditegevust juhendav treenerikutseta
isiku tööhõive andmed treenerite alamandmekogusse kandmiseks juhul, kui isik
tegutseb spordialaliidus treeneri või sporditegevuse juhendajana sellekohase lepingu
alusel.

Spordiorganisatsioonide alamandmekogusse andmete esitamise korra lihtsustamine
• (§ 18 lg 1) Spordiorganisatsioon on kohustatud 6 kuu jooksul alates registreerimisest
äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis teatama spordiorganisatsioonide alamandmekogule oma
tegutsemise staatuse ja tegutsemise korral esitama registreerimistaotluse. Mitte tegutsev
või määruse § 23 lõike 5 alusel arhiivi kantud spordiorganisatsioon peab esitama
registreerimistaotluse spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kandmiseks 30
päeva jooksul alates tegutsema hakkamisest.
•

(§ 18 lg 11) Spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kantud spordiorganisatsiooni
(v.a spordiklubi) liikmeskonda vastu võtmisel on spordi- või muu organisatsioon
kohustatud esitama registreerimistaotluse spordiorganisatsioonide alamandmekogusse
kandmiseks 30 päeva jooksul, sõltumata tema tegutsemise staatusest.

Spordiordiorganisatsioonide andmete uuendamise tähtaegade muutmine
• (§ 22 lg 1) Spordiorganisatsioonil on kohustus uuendada andmekogusse kantud
andmeid igal kalendriaastal ajavahemikus 01. september kuni 31. oktoober (jõustub
2018. a 1. jaanuaril).
•

(§ 22 11) Majandusaasta tulude ja kulude andmed esitab spordiorganisatsioon mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile või äriregistrile. Spordiregistrile esitab
spordiorganisatsioon füüsiliste isikute maksetest saadud tulude, treenerite ja
juhendajate tööjõukulude, sportlaste tööjõukulude ja väljamakstud stipendiumite
andmed. Juhul, kui mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile või äriregistrile
esitatud andmetest ei saa mõistlikult tuletada vajalikke andmeid, mis vastavad
käesoleva määruse lisas 1 määratud taksonoomiale, või kui spordiorganisatsiooni
majandusaasta ei ühti kalendriaastaga või kui andmed tuleb esitada spordiorganisatsioonina tegutseva majandusüksuse kohta, võib volitatud töötleja nõuda
spordiorganisatsioonilt ka muude majandusaasta tulude ja kulude andmete
esitamist andmekogusse.

Spordiorganisatsioonide andmete spordiregistrist arhiveerimise tingimuste täiendamine
• (§ 23 lg 5 p 2) Spordiregistrisse kantud organisatsiooni andmed arhiveeritakse, kui
spordiorganisatsioon, kes ei ole ühegi maakonna spordiliidu, spordialaliidu, spordiühenduse või rahvusliku olümpiakomitee liige, ei tegutse või on likvideerimisel.
•

(§ 23 lg 5 p 5) Spordiregistrisse kantud organisatsiooni andmed arhiveeritakse, kui
muutub organisatsiooni liik või spordiorganisatsioon ei vasta käesoleva määruse §
12 lg 2-7 sätestatud tingimustele ega ole ühegi andmekogusse kantud maakonna
spordiliidu, spordialaliidu, spordiühenduse ega rahvusliku olümpiakomitee liige.

Treeneri / juhendaja andmete spordiregistrist arhiveerimise tingimuste täiendamine
• (§ 23 lg 8 31 ja 32) Andmekogusse kantud treeneri, treenerikutse taotleja või
sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku andmed arhiveeritakse:
31) spordikooli treeneri ja seal sporditegevust juhendava treenerikutseta
isiku puhul, kui spordikoolide alamandmekogus ei ole spordikooli kohta andmed
„Sport spordikoolis” ning isik ei tegutse muus andmekogusse kantud
spordiorganisatsioonis või spordikoolis sporditegevuse juhendajana ega taotle
treenerikutset.
32) treeneri ja sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku puhul, kui ta ei
vasta käesoleva määruse § 21 lõigetes 21 ja 22 sätestatud tingimustele, ei tegutse
muus andmekogusse kantud spordiorganisatsioonis või spordikoolis, kelle pidaja ei
ole kantud spordiorganisatsioonina spordiorganisatsioonide alamandmekogusse,
sporditegevuse juhendajana ega taotle treenerikutset.
Spordiregistri volitatud töötleja õiguste suurendamine andmete õigsuse tagamiseks
• (§ 24 lg 11) 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.
•

(§ 24 lg 2) 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.

•

(§ 24 lg 5) Kui andmekogu andmetes esineb vigu või on tekkinud kahtlus
andmekogus olevatest ebaõigetest või kattuvatest andmetest, on volitatud töötleja
kohustatud kontrollima andmete õigsust ja andmed parandama. Andmete
andmekogusse lisamisest, täiendamisest või andmete parandamisest teavitab volitatud
töötleja andmeandjat.

Spordiobjektide andmete esitamise ja uuendamise tähtaegade muutmine
• (§ 20 lg 8) Linna või valla haldusterritooriumil spordi korraldamisega tegeleval
teenistujal või ametiasutuse teenistujal, kes neid ülesandeid täidab, on kohustus teatada
oma halduspiirkonna uute ja andmekogusse kandmata spordiobjektide, sealhulgas
sportimiseks kasutatavate kergliiklusteede, matkaradade, lennuspordi lennuväljade ja
purjespordisadamate algandmed andmekogu volitatud töötlejale iga kalendriaasta 1.
veebruariks (jõustub 2018. a 1. juulil).
•

(§ 22 lg 4) Spordiobjekti omanikul on kohustus uuendada temale kuuluva spordiobjekti
kohta andmekogusse kantud andmeid vähemalt üks kord kalendriaastas, 1. märtsiks
(jõustub 2018. a 1. juulil).

•

(§ 20 lg 5) Orienteerumisterritooriumide andmed päritakse Eesti Orienteerumisliidult
iga kalendriaastas, 31. oktoobriks.

