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eelinfo spordiklubidele, spordiühendustele jt spord iorganisatsioonidele 

 
Alates 1. juunist 2011 tegutseb Eesti spordiregister riigi andmekoguna ning andmete 
kogumine ja avaldamine toimub vastavalt Eesti spordiregistri põhimäärusele "Eesti 
spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus" 
https://www.riigiteataja.ee/akt/128052011001 . Andmete esitamine on kohustuslik 
maakonna spordiliitudele, spordialaliitudele, rahvuslikule olümpiakomiteele ning 
spordiregistri põhimääruse § 12 sätestatud tingimustele vastavatele spordiklubidele, 
spordiühendustele ja muudele organisatsioonidele. 
 
Uued andmete esitamise tähtajad spordiregistrisse k antud spordiorganisatsioonile 
 
• Spordiorganisatsioonil (st spordiklubil, spordiühendusel, spordialaliidul, maakonna 
spordiliidul ja rahvuslikul olümpiakomiteel) on kohustus uuendada spordiorganisatsioonide 
alamandmekogusse kantud andmed iga kalendriaasta 1.märtsiks  (st ajavahemikus 1. 
jaanuar kuni 1. märts). 
 
• Majandusaasta tulude ja kulude andmed spordiorganisatsiooni taksonoomia tulu- ja 
kuluridade lõikes tuleb spordiklubil ja Eesti Olümpiakomiteesse mitte kuuluval 
spordiühendusel esitada spordiregistrile hiljemalt iga kalendriaasta 30.juuniks (st 
ajavahemikus 1. jaanuar kuni 30. juuni). 
 
• Lisaks on spordiorganisatsioonil kohustus uuendada andmekogusse kantud andmeid 30 
päeva jooksul, juhul kui muutub: 

1) tegutsemise staatus (tegevuse lõpetamine või alustamine) või kontaktandmed; 
2) maakonna spordiliidu, spordialaliidu, spordiühenduse või rahvusliku olümpiakomitee 

liikmeskond; 
3) spetsiifilised andmed (spordiühenduse spetsiifiline või piirkondlik tegevusvaldkond, 

spordialaliidu poolt esindatavad spordialad ja distsipliinid, spordiklubi nimi või 
tegevusalad); 

4) spordiklubis või spordialaliidus tegutseva treeneri või treenerikutseta sporditegevust 
juhendava isiku tööhõive andmed (töösuhte vorm, treener ei tegutse enam või on 
lisandunud uus treener); 

5) spordiorganisatsiooni andmehaldur või tema kontaktandmed. 
 
• Maakonna spordiliit, spordialaliit, spordiühendus ja rahvuslik olümpiakomitee on 
kohustatud tagama oma juriidilisest isikust liikmete õigeaegse andmete uuendamise. 

• Spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kantud muu organisatsioon 
spordiorganisatsioonide ja spordikoolide alamandmekogusse kantud spordikool 
spordikoolide alamandmekogus oma andmeid uuendama ei pea. 
 

Andmete esitamise võimalused spordiorganisatsioonid ele 2012 
 
• 2012.a andmete esitamise vormid ja juhendid spordiorganisatsioonile avaldatakse 
spordirgeistri veebilehel www.spordiregister.ee alates 16. detsembrist 2011 

Andmete esitamiseks on kolm võimalust: 
1) eeltäidetud elektroonilise ankeedina (e-ankeet) internetis, sisselogimine ID-kaardiga, 

pangalingi kaudu (Swedbank või SEB) (andmed esitab andmehaldur);  
2) e-postiga digitaalallkirjastatult (andmed esitab juhatuse liige või volitatud esindaja); 
3) postiga allkirjastatult (andmed esitab juhatuse liige või volitatud esindaja). 



 
 
 
• Spordiorganisatsioon saab alates 1.jaanuarist 2012 esitada andmeid eeltäidetud e-
ankeedina ainult juhul, kui ta on eelnevalt määranud andmehalduri spordiregistri 
spordiorganisatsioonide alamandmekogus ja andmehaldurile spordiregistri poolt 
vormistatud kasutajakonto on aktiveeritud.  

• Spordiorganisatsioonil, kellel on andmehaldur spordiregistri spordiorganisatsioonide 
alamandmekogus määramata, palutakse seda teha 16.detsembriks 2011.   

Vorm: “Organisatsiooni andmehalduri määramine”; vastavalt “Taotlemine dokumendiga” või 
“Taotlemine ID-kaardi või panga kaudu”: http://www.spordiregister.ee/admin/index.php?ac=new user   
 
• Alates 2013. a saab andmeid esitada ainult e-ankeedina. 
 
Uue organisatsiooni kandmine spordiorganisatsioonid e alamandmekogusse 
 
• Spordiregistrisse kandmata spordiorganisatsioonil on kohustus esitada oma andmed 
spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kandmiseks kuue kuu jooksul alates 
organisatsiooni registreerimisest äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste 
registris, samuti Eesti spordiregistri arhiivi kantud spordiorganisatsiooni uuesti tegutsema 
hakkamisest. 
 
• Maakonna spordiliit, spordialaliit, spordiühendus ja rahvuslik olümpiakomitee on 
kohustatud pärast andmekogusse kandmata organisatsiooni vastu võtmist oma 
liikmeskonda tagama, et vastuvõtud organisatsioon esitab andmed andmekogule 30 
päeva jooksul.  
 
• Andmekogusse kandmiseks esitab organisatsioon andmekogu volitatud töötlejale 
registreerimistaotluse ja vajalikud andmed ning määrab spordiorganisatsiooni poolse 
andmehalduri ehk isiku, kes hakkab vastavalt Eesti spordiregistri põhimääruses sätestatud 
korrale edaspidi esitama ja iga-aastaselt uuendama spordiorganisatsiooni andmeid. 

Vorm “Organisatsiooni registreerimistaotlus”, vastavalt “Taotlemine dokumendiga” või “Taotlemine 
ID-kaardi või panga kaudu”:  http://www.spordiregister.ee/admin/index.php?ac=new user   
 
Organisatsiooni kustutamine spordiorganisatsioonide  alamandmekogust 
 
Andmekogusse kantud organisatsioon kustutatakse ja tema andmed arhiveeritakse, kui: 

1) organisatsioon kustutatakse äriregistrist, mittetulundusühingute ja sihtasutuste 
registrist või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikust registrist; 

2) spordiorganisatsioon, kes ei ole ühegi maakonna spordiliidu, spordialaliidu, 
spordiühenduse või rahvusliku olümpiakomitee liige, ei tegutse; 

3) kuus kuud pärast spordiregistri põhimääruses sätestatud andmete uuendamise 
tähtpäeva (1. märts ja 30. juuni), kui spordiorganisatsioon, kes ei ole ühegi maakonna 
spordiliidu, spordialaliidu, spordiühenduse või rahvusliku olümpiakomitee liige, ei ole 
andmeid esitanud või ei ole esitanud andmeid nõuetekohaselt; 

4) muu organisatsioon ei ole enam ühegi andmekogusse kantud maakonna spordiliidu, 
spordialaliidu, spordiühenduse või rahvusliku olümpiakomitee liige. 

 
 
Eesti spordiregister 
Tel: +372 7 303 407 
E-post: esr@spordiinfo.ee  
http://www.spordiregister.ee 


