EESTI SPORDIREGISTER
Kasutusjuhendid

http://www.spordiregister.ee

Vormi “REGISTREERIMISTAOTLUS SPORDIOBJEKTI kandmiseks Eesti
spordiregistrisse spordiehitiste alamandmekogusse” täitmise juhend
MÕISTED
Ehitis – aluspinnasega kohtkindlalt ühendatud ja inimtegevuse tulemusena ehitatud
terviklik asi. Ehitised jagunevad hooneteks ja rajatisteks.
Hoone – hoone ehk maja on katuse, siseruumi ja välispiiretega ehitis.
Rajatis – rajatis on ehitis, mis ei ole hoone.
TAOTLUSE TÄITMINE
TABELITE SELGITUSED
Andmevälja
Tabeli nr nimetus
Selgitus
Tabel 1.1. Spordiobjekti nimi Spordiobjekti nimi on üldsusele tuntud või ehitisregistris
registreeritud nimetus, mis sisaldab viidet andmekogusse
kantavale spordiobjektile (näit Tartu Tamme Gümnaasiumi
võimla; Tartu Ülikooli spordihoone; Kadrioru staadion; Eesti
Maaülikooli Spordiklubi rannavõrkpalliväljakud vm).
Tabel 1.1. Spordiobjekti tüüp Spordiobjekt on olemuselt kas hoone või rajatis. Üks välistab teise.
Hoone
“Hoone” valida spordiobjekti tüübiks juhul, kui:
1) andmekogusse kantav spordiobjekt on terve hoone koos
kõigi või enamiku seal asuvate sportimispaikadega
(enamasti spetsiaalne spordiotstarbeline hoone);
2) spordiobjektil on sama(d) omanik(ud) ning üks ja sama
valdaja;
3) hoonel, kui see on kantud riiklikku ehitisregistrisse, on
ÜKS ehitisregistrikood (ehitisregistrikoodidena ei
arvestata
kanalisatsiooni,
elektrivõrkude
jms
ehitisregistrikoode).
Hoone osa
“Hoone osa” valida spordiobjekti tüübiks juhul kui:
1) andmekogusse ei kanta tervet hoonet, vaid selle mingi
osa – seal asub üks või mitu ühtse spordiobjektina
funktsioneerivat sportimispaika (näit muuotstarbelises
hoones asuva spordiklubi spordisaalid; ujula, kooli
võimla vms);
2) spordiobjektil on sama(d) omanik(ud) ning üks ja sama
valdaja.
Kui samas hoones asub mitu sportimispaika, mis ei moodusta
ühtset funktsionaalset või visuaalset tervikut (näit kooli võimla ja
kooli ujula), või millel on erinevad omanikud või valdajad, siis
need hoone osad kantakse andmekogusse erinevate
spordiobjektidena.
Hoonete kooslus
“Hoonete kooslus” valida spordiobjekti tüübiks juhul, kui:
1) hooned on kantud riiklikku ehitiseregistrisse erinevate
ehitisregistrikoodidega
(ehitisregistrikoodidena
ei
arvestata
kanalisatsiooni,
elektrivõrkude
jms
ehitisregistrikoode);
2) andmekogusse kantavad spordiotstarbelised hooned
asuvad kõrvuti ja on omavahel sissekäiguga ühendatud,
moodustades kasutajate jaoks ühtse terviku (näit
põhihoone koos juurdeehitusega; hoone, kus asub
spordihall ja hoone, kus asub samale spordihallile
avaneva vaatega tribüün);
3) hoonetel on sama(d) omanik(ud) ning üks ja sama
valdaja.
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Rajatiste kooslus

Muu

Tabel 1.1. Riikliku
ehitisregistri
kood(id)
Tabel 1.1. Sportimispaikade
loetelu
Tabel 1.1. Spordialasest
kasutusest maas
Tabel 1.1. Katastritunnused
Tabel 1.2. Spordiobjekti
asukoht

Tabel 1.3. Omaniku liik
Tabel 1.4. Spordiobjekti
valdaja andmed
Tabel 2. Amet
organisatsioonis
Tabel 2.
Tabel 3.

... Algus ...lõpp ...
Märkused

“Rajatis” valida spordiobjekti tüübiks juhul, kui:
1) andmekogusse kantakse üks terviklik rajatis, koos kõigi
või enamiku seal kõrvuti asetsevate sportimispaikadega;
2) spordiobjektil on sama(d) omanik(ud) ning üks ja sama
valdaja;
3) spordiobjekti koosseisu kuuluvatel sportimispaikadel on
sama aadress (liikumisradade puhul sama alguspunkt);
4) rajatisel, kui see on kantud riiklikku ehitisregistrisse, on
ÜKS ehitisregistrikood (ehitisregistrikoodidena ei
arvestata
kanalisatsiooni,
elektrivõrkude
jms
ehitisregistrikoode), mis kehtib kõigi sportimispaikade
kohta.
“Rajatise osa” valida spordiobjekti tüübiks juhul kui:
1) andmekogusse ei kanta tervet rajatist, vaid selle teatud
osa (üks või mitu ühtse spordiobjektina funktsioneerivat
sportimispaika), millel on muust rajatisest erinev omanik
või valdaja (näit staadioni kõrval tegutsev tenniseväljak
vms).
“Rajatiste kooslus” valida spordiobjekti tüübiks juhul, kui:
1) andmekogusse kantav spordiobjekt koosneb mitmest
eraldi rajatud rajatisest, mis moodustavad kasutaja jaoks
ühtse funktsionaalse (näit liikumisrada ja selle viraaž) või
visuaalse (staadion ja harjutusväljakud, mille ümber on
aed jne) terviku;
2) rajatised on kantud riiklikku ehitisregistrisse erinevate
ehitisregistrikoodidega
(ehitisregistrikoodidena
ei
arvestata
kanalisatsiooni
elektrivõrkude
jms
ehitisregistrikoode) või ehitisregistrikoodid ei kehti
kõikide sportimispaikade osas;
3) rajatistel on sama(d) omanik(ud) ning üks ja sama
valdaja;
4) spordiobjekti koosseisu kuuluvatel sportimispaikadel on
sama aadress;
“Muu” valida spordiobjekti tüübiks juhul, kui:
1) spordiobjektil asuvaks sportimispaigaks on matkarada,
purjespordisadam või lennuspordi lennuväli.
Välja täitmine on kohustuslik, kui objekt on kantud riiklikku
ehitisregistrisse http://www.ehr.ee (ehitisregistrikoodidena ei
arvestata kanalisatsiooni, elektrivõrkude jms ehitisregistrikoode).
Loetelu koostamisel kasutada juhendi lõpus toodud
sportimispaikade liigitust.
Spordiobjekt ei ole kasutuses, kuid selle sihtotstarbeline
kasutuselevõtt on tulevikus võimalik.
Rajatise või hoone aluse maa katastritunnused, neid võib olla
mitu.
Taotleja esitab aadressandmed, mida ta objektiga seoses tavaliselt
kasutab. Objekt kantakse registrisse ametliku aadressiga, vastavalt
aadressiandmete
süsteemis
kajastuvale
aadressile
(http://xgis.maaamet.ee/adsavalik/ads).
Kui spordiobjekti omanikuks on füüsiline isik, siis omaniku liik on
“Muu”.
Spordiobjekti valdaja korraldab spordiobjekti kasutamist.
Andmehalduri positsioon esindatavas organisatsioonis, näiteks
tegevjuht, juhataja, direktor, juhatuse liige, treener vms.
Kui sellist ametikohta ei ole, siis jäetakse lahter tühjaks.
Esindusõiguse ajaline vahemik ei tohi ületada 5 aastat.
Muu informatsioon, sh ka eriarvamused, mida taotleja peab
oluliseks.
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