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2.jaanuaril algas Eesti spordiregistri iga-aastane kohustuslik andmete uuendamine 
spordiorganisatsioonidele.  
 
Andmed esitatakse E-ANKEEDINA (elektrooniline ankeet) või PABERVORMIL  “Eesti 
spordiregistri ankeet: spordiorganisatsioon (2012)”, mis on koos juhendiga kättesaadavad 
veebilehel http://www.spordiregister.ee/index.php?ac=esitamine . 
 
Ankeedi esitamise tähtaeg on 1.märts 2012. 
 
Soovitav on andmed esitada e-ankeedina  

Andmete esitamiseks on parim viis eeltäidetud elektrooniline ankeet (e-ankeet) mida saab 
esitada spordiorganisatsiooni poolt eelnevalt määratud andmehaldur ID-kaardiga või pangalingi 
kaudu.  

Spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonidele, kes soovivad andmeid esitada e-ankeedina, 
aga kellel on andmehalduri andmed spordiregistrile esitamata, on soovitav tegutsemisviis: 

1) spordiorganisatsiooni juhatuse liige määrab andmehalduri ID-kaardiga või pangalingi 
kaudu veebilehel http://www.spordiregister.ee/index.php?ac=esitamine  
(“TAOTLEMINE ID-KAARDI VÕI PANGALINGI KAUDU”, alamp ealkiri 
“SPORDIORGANISATSIOON”, vormi nimi: “Organisatsiooni andmehalduri 
määramine”); 

2) andmehalduri e-posti aadressile saadetakse kinnitus kasutajakonto aktiveerimise kohta ja 
andmehaldur saab andmed esitada e-ankeedina. 

 
Juhul kui organisatsioon ei soovi või ei saa andmeid esitada e-ankeedina, või ei ole 
spordiregistri spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kantud, tuleks andmete esitamiseks 
kasutada PABERVORMI  “Eesti spordiregistri ankeet: spordiorganisatsioon (2012)”. 
Ankeet tuleb arvutis avada, salvestada või välja trükkida ja täita ning seejärel saata juhatuse 
liikme või volitatud esindaja poolt digitaalallkirjastatult e-postiga  aadressile 
esr@spordiinfo.ee või allkirjastatult posti teel aadressile: Spordikoolituse ja –teabe SA, 
Riia 181a, 51014 Tartu. 
 
Andmete esitamine on kohustuslik.  

Spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonil (spordiklubi, spordiühendus, maakonna 
spordiliit, spordialaliit, rahvuslik olümpiakomitee) on kohustus uuendada andmeid Eesti 
spordiregistris spordiorganisatsioonide alamandmekogus vähemalt üks kord aastas - iga 
kalendriaasta 1. märtsiks ning esitada majandusaasta tulude ja kulude andmed 
spordiorganisatsiooni taksonoomia tulu- ja kuluridade lõikes (v.a rahvuslik olümpiakomitee ja 
tema liikmeskonda kuuluv organisatsioon, kui viimane ei tegutse spordiklubina) iga 
kalendriaasta 30. juuniks.  

Spordiregistrisse kandmata spordiorganisatsioonil on kohustus esitada oma andmed 
spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kandmiseks 6 kuu jooksul alates organisatsiooni 
registreerimisest äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris, samuti Eesti 
spordiregistri arhiivi kantud organisatsiooni uuesti tegutsema hakkamisest. Andmete esitamine 
on kohustuslik spordiregistri põhimääruse § 12 https://www.riigiteataja.ee/akt/128052011001 
sätestatud tingimustele vastavatele organisatsioonidele. 
 
Eesti spordiregister 
Tel: +372 7 303 407 
E-post: esr@spordiinfo.ee  
http://www.spordiregister.ee 


