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I Valdav osa elanikest liigub ja spordib

Ministeeriumide ja nende allasutuste tegevused:

1. Kultuuriministeerium (edaspidi KuM) eraldas maakonna spordiliitudele kokku 587 000 

eurot ja toetas Eestimaa Spordiliidu Jõud (edaspidi ka EMSL Jõud), Ühenduse Sport 

Kõigile (edaspidi ÜSK) ja Eesti Seeniorspordi ja Spordiveteranide Liidu (edaspidi  ESVL) 

tegevust kokku 336 032 euroga ning eesmärgiga edendada liikumisharrastust. 

2. Eesmärgi saavutamisse panustab oluliselt ka ujumise algõpetuse projekt, mille raames 

eraldati kohalikele omavalitsustele koolides ujumise algõpetuse läbiviimiseks enam kui 

1,2 miljonit eurot. Projekti elluviimist koordineerib Eesti Ujumisliit, kellele KuM eraldas 

toetust 30 082 eurot.

3. KuM toetas 85 000 euroga SA Eesti Terviserajad tegevust terviseradade võrgustiku aren-

damisel üle Eesti. KuM toetusest on SA Eesti Terviserajad läbi viimas terviseradade 

võrgustikus olevatel terviseradadel külastusstatistika kogumist ja selle analüüsi ning 

erinevaid koolitusi.

4. KuM eraldas kohalikele omavalitsustele teist aastat järjest 600 000 eurot regionaalsete 

tervisespordikeskuste väljaarendamise toetamiseks. Pärast ühe kohaliku omavalitsuse 

toetusest loobumist jätkub 23 regionaalse tervisespordikeskuse väljaarendamine.

5. 2020. aastal eraldas KuM kokku 6 miljonit eurot Raplale, Haapsalule, Tartule ja Viljandile 

eesmärgiga rajada multifunktsionaalsed sisejalgpallihallid. Kõik rajatavad hallid on 

haridusasutuste vahetus läheduses.

6. Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi ka HTM) toetas spordi huviala valdkonna 

strateegilist partnerit Eesti Koolispordi Liitu 500 00 euroga.

7. HTM viis 2020. aastal ellu programmi "Noorte tervistav ja arendav puhkus 2020", mille 

raames sai laagritegevustes osaleda ligi 27 000 (sh ligi 2200 suurtest peredest või 

vähemate võimalustega) noort.  

8. 2020. aastal korraldas HTM  seoses COVID-19 kriisi ja selle mõjudega toimetulekuks era-

huvihariduse ja -tegevuse pakkujatele ning lühilaagrite ja malevate korraldajatele 

toetusvoorud. Erahuvihariduse ja –tegevuse korraldajatest said toetust 565, kellest 295 

pakkusid tegevusi spordi huviala valdkonnas. Spordi huviala valdkond sai toetust 

summas 3 018 779 eurot, mis võimaldas 59 088 lapsel ja noorel spordiga tegeleda. 

Lühilaagrite ja malevate voorus sai toetust 661 lühilaagri korraldajat, kellest 254 pakkusid 

noortele osalusvõimalust spordilaagrites. Toetussumma 1 125 276  eurot võimaldas 

9545 lapse ja noore osalemist spordilaagris.

9. Tartu Ülikooli Liikumislabori projekti "Liikuma kutsuv kool" võrgustik hõlmab kõiki Eesti 

maakondi. Läbi on viidud koolituste sari liikumisõpetajatele ning aine- ja klassi-

õpetajatele. 2017 välja töötatud kehalise kasvatuse ainekava on koolides katsetatud ning 

tulemustele tuginedes täpsustatakse metoodilist juhendmaterjali õppeprotsessi kavan-

damiseks ja korraldamiseks. 2020. aastal sai projekt pikaajalise rahastuse Norra finants-

mehhanismist. Projekti pikem eesmärk on, et liikuma kutsuva kooli programm oleks kätte-

saadav kõikidele Eesti koolidele. Projekti käigus on kavas arendada koostöös koolide ja 

koolipidajatega liikuma kutsuva kooli mudelit edasi, luua võimalusi võrgustikuga ühineda 

kokku vähemalt 140-l koolil üle Eesti, nõustada ja toetada liitunud koolide meeskondi, 

jagada parimaid praktikaid ning jälgida ja hinnata toimuvaid muutusi. 

10. 2020. aasta kevadel pakuti tuge noorsootöö korraldajatele tegevuste jätkamiseks 

virtuaalkeskkonnas. Käivitati nii noorootöötajatele kui ka noortele kriisioludes toime-
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tulekuks vajalik metoodiline tugi (https://entk.ee/noorteinfoportaal-teeviit-toetab-noori-

eriolukorras/) ning laiendati kontakte vähendavaid tegevusi 

 (https://www.teeviit.ee/osale-pusinkodus-sest-mekoikvastutame/ ja 

 https://www.teeviit.ee/100-ideed-nadalavahetuseks/). 

11. Riiklik täiendav huvihariduse ja -tegevuse toetus on omavalitsustele eraldatud ka 2020. 

aastal. Tulemused 2020. aasta tegevuste kohta esitavad omavalitsused 15.01.2021. 

2019. aastal sai huvihariduse ja -tegevuse täiendavast toetusest tuge 360 spordihuviala 

tegevust. 61% spordi valdkonna alla liigitatud tegevustest olid seotud uute võimaluste 

loomisega. Toetuse kasutamise tulemustest selgub, et tegevuste elluviimisel oli spordi-

valdkonnas toetuse kasutamine kululiikide lõikes järgnev: 

 a.  vahendite soetamine (633 244 eurot)

 b.  tööjõukulud (757 792 eurot)

 c.  muud kulud (1 071 441 eurot)

 d.  transpordikulud (44 523 eurot)

12. Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) toetas kõigi eestimaalaste liikumisaktiivsuse 

suurendamist puhke- ja kaitsealadel mitmekülgsete looduses liikumise võimaluste 

pakkumise, külastajate suunamise ja loodusteadlikkuse edendamise kaudu. RMK teabe-

punktide kaudu üle Eesti jagati teavet riigimetsas pakutavate metsapuhkuse ja looduses 

liikumise võimaluste ning temaatiliste sündmuste kohta.

13. RMK külastuskeskused pakkusid õpilastele mitmeid juhendatud loodusõppeprogramme, 

iseseisvalt läbitavaid seljakotiprogramme ning ka nutimänge, mis suunavad märkama 

ning pakuvad võimalust looduses liikudes oma teadmisi mänguliselt täiendada või 

proovile panna. 

 Õppeprogrammid avaldatakse https://www.loodusegakoos.ee/metsakool.

14. RMK pakub looduses liikumise võimalusi 13 puhkealal, kuues rahvuspargis ja kaitseala-

del üle Eesti. Kõik alad on riigimetsas tasuta kättesaadavad igaüheõiguse põhimõttel. 

Puhkealade kasutuskoormust mõõdetakse ning alasid uuendatakse ja planeeritakse 

lähtudes ühelt poolt inimeste aktiivsusest ja teiselt poolt teadlikuks suunamiseks. RMK 

on loodusesse rajanud sadu matkaradu, lõkkekohti ja telkimisalasid, külastajate päralt on 

metsaonnid ja metsamajad. Eestit läbiv RMK pikk matkatee koosneb kolmest harust: 

Oandu-Aegviidu-Ikla (375 km), Peraküla-Aegviidu-Ähijärve (820 km) ja Penijõe-Aegviidu-

Kauksi (614 km). COVID-19 leviku kõrgperioodil jagati avalikkusele suunavaid soovitusi 

turvaliseks looduses liikumiseks ning paigaldati juhiseid matkaradadele.

15. Keskkonnaamet pakub koolidele haridusprogramme ning looduses liikumist, 2020. aasta 

esimese 10 kuuga osales neis 3558 õpilast (186 väliprogrammi, peamiselt kaitsealade 

matkaradadel) ja muudel liikumist soodustavatel üritustel (matk, laager, maastikumäng, 

avastusrada) 1739 osalejat (sh nii lapsed kui täiskasvanud).

16. LEADER meetmest on toetatud nii investeeringuid kui pehmeid tegevusi (ürituste, kooli-

tuste, võistluste korraldamist) spordi- ja vaba aja tegevustes. LEADER meetme raames 

on spordi ja muude vaba aja tegevuste valdkonnas heaks kiidetud 69 projekti, millele on 

toetust määratud 1 413 045 eurot. 2020. aastal on heakskiidetud projektidest (sh ka 

varasemalt alustatud projektidest) lõplikult ellu viidud 93 projekti, millele on toetust välja 

makstud 2 312 711 eurot. Pooleliolevate projektide elluviimine jätkub. LEADER meetme 

taotlusvoorud on avatud ka järgnevate aastatel ning seega saab jätkuvalt spordi ja vaba 

aja tegevuste edendamiseks mõeldud projektidele toetust küsida.

17. Maaeluministeerium on toetanud sihtotstarbeliselt EMSL Jõud tegevusi maaspordi 

arendamisel ja spordimängude korraldamisel 2020. aastal summas 55 000 eurot. 
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18. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi ka MKM) on 2020. aastal  tegele-

nud „Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021-2035“ ettevalmistamisega. Arengukava 

eesmärk on transpordivahendite ja -süsteemi keskkonnajalajälje vähendamine, et aidata 

saavutada kliimaeesmärgid 2030. ja 2050. aastaks, st sellise liikuvuskeskkonna ja taristu 

aredamist, mis toetaks tervislikke ja kestlikke eluviise. Aktiivsete ja loodussäästlike 

liikumisviiside soodustamine on prioriteet, mille eelduseks on läbimõeldud ning omavahel 

ühendatud võimalikult kasutajasõbralik ning ohutu kergliiklusteede võrgustik ja tänava-

ruum. Strateegiliste eesmärkide saavutamiseks on hetkel MKM-i valitsemisalas olemas 

üldised kohalike teede toetusmeetmed, mille abil on võimalik rekonstrueerida teetaristut, 

sh kergliiklusteid. Sellele lisaks on MKM ette valmistamas algava Euroopa Liidu struktuur-

fondide rahastusperioodi 2021-2027 meetmeid säästva linnalise liikuvuse edendamiseks, 

kust kavandame investeeringuid toetamaks terviklike rattataristute ja trammiteede 

rajamist ning multimodaalsete sõlmpunktide arendamist. 

19. Eelnimetatud strateegilistest eesmärkidest lähtub oma tegevuses ka riiklik Transpordi-

amet, mis on vastu võtnud ameti liikuvuse kontseptsiooni. Sellega hakkab Transpordiamet 

mh seirama ka jalgsi ja jalgrattaga liikumise suundumusi, neid mõjutavaid tegureid ja välja 

töötama terviklahendusi, mis muudavad jalgsi ja jalgrattaga igapäevase liikumise atrak-

tiivsemaks. Kvaliteetsed andmed on teadmisepõhiste otsuste tegemise eelduseks, mis-

tõttu on MKM koostöös Transpordiametiga sellele suunale ka rõhku pannud. Vähem-

olulised ei ole strateegiliste eesmärkide saavutamist toetavad pehmed tegevused, nt iga-

aastane Euroopa Liikuvusnädala kampaania, mille Eesti poolne partner MKM on ning mille 

eesmärk on suunata kohalikke omavalitsusi arendama säästvaid liikumisviise.

20. Riiklik Transpordiamet on välja töötanud Teehoiukava raames nn Liikuvusmeetme, millega 

toetatakse kohalikes omavalitsustes puuduvate jalg- ja jalgrattateede lõikude ehitamist 

oluliste sihtkohtade vahel.

21. Rahandusministeeriumi (edaspidi ka RaM) algatusel toimus 2019. ja 2020. aastal kohalike 

omavalitsuste abistamiseks üldplaneeringute koostamisel kokku üheksa temaatilist piir-

kondlikku töötuba viies piirkonnas, milles käsitleti muude valdkondade probleemipüsti-

tuste ja lahenduste kõrval põhjalikult ka liikuvust üldisemalt, liikumisvõimalusi, virgestust 

ning puhkealade planeerimist. Vt https://planeerimine.ee/yldplaneering/yldplaneeringu-

tootoad/.

22. Kahes taotlusvoorus on RaM rahastanud kohalike omavalitsuste uuringuid üldplaneerin-

gute koostamiseks, sh liikuvuse teemadel. RaM vaatab läbi koostatavate üldplaneerin-

gute lähteseisukohti, eskiise ja heakskiidu saamiseks esitatud planeeringuid. RaM seisu-

kohad lähtuvad Planeerimisseaduse põhimõtetest ning juhendmaterjalide sisust, mh ka 

soovitustest puhke- ja sporditaristu käsitlemiseks. 2020. aasta novembri keskpaigaks on 

kehtestatud kolm umbes 65 koostatavast üldplaneeringust.

23. RaM on linnapiirkondade meetmest perioodil 01.09.2019-16.11.2020 toetatud kaheksa 

säästva liikuvuse projekti summas 6 632 425 eurot (alates meetme rakendamisest kokku 

66 projekti summas 38 582 127 eurot). Perioodil 01.09.2019-16.11.2020 toetatud 

projektide tulemusena lisandub umbes 25 km kergliiklusteid (kokku meetme rakenda-

misest umbes 202 km kergliiklusteid, 8000 m2 säästva liikuvuse tingimuse parandami-

sega seotud linnaruumi ja 1 rattaringluse projekt).

24. RaM on maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest perioodil 

01.09.2019-16.11.2020 toetatud kolme spordivaldkonna projekti summas 245 000 eurot 

(toetatud projektide kogumaksumuseks on 1 028 119 eurot): Tarvastu gümnaasiumi 

staadioni rekonstrueerimine, Sürgavere spordihoones sportimise ja vaba aja veetmise 

tingimuste parandamine ja Euroopa Spordilinna 2020 raames liikumisharrastuste eden-
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damine (Saaremaa VV). 2019. ja 2020. aastate taotlemisõigusega projektide nimekirjas 

on lisaks eeltoodud projektidele veel 27 spordivaldkonda arendavat projektikavandit (sh 

sporditurism) potentsiaalse toetussummaga 3 430 467 eurot, mis on ettevalmistamisel 

või rakendusüksuses menetluses (ei ole veel toetuse andmise otsust tehtud). 

25. 2020. aastal korraldas ja toetas Päästeamet mitmeid tuletõrjespordi üritusi, mis aitasid 

propageerida päästeala, aga ka laiemalt füüsilist aktiivsust: peeti Tõrva Firefighter 

Challenge´i nimeline kutsespordivõistlus, Pärnu-Jaagupis toimusid Eesti meistrivõistlu-

sed tuletõrjespordis, Paides tuletõrjesportlaste treeninglaagrid, Kohilas kutsespordi 

arendamiseks mõeldud laager ning traditsiooniline Kõrghoone Kuninga jooks.

26. Jätkuvalt on gümnaasiumides valikõppeaine sisekaitseõpe. Õppe eesmärk on anda 

õpilastele teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valva-

misel, tuletõrje- ja päästetegevusel ning maksuametniku, tolli- ja vanglatöös. Sisekaitse-

õppega on liitunud 14 gümnaasiumi erinevatest Eesti piirkondadest,  valikainet õpib ligi 

500 õpilast. Lisaks sellele toimusid sisekaitseõppe laagrid. 

27. Sotsiaalministeerium (edaspidi ka SoM) on toitumise ja liikumise rohelise raamatu välja-

töötamisega lõppjärgus ning plaanis on dokument saata 2021. aastal teistele ministee-

riumidele kooskõlastamiseks. Toitumise ja liikumise rohelises raamatus seatakse ühe 

põhieesmärgina liikumisharrastuse edendamine kogu elukaare vältel.

28. Tervise Arengu Instituudi (edaspidi ka TAI) eestvedamisel on jätkanud tervist edendavate 

lasteaedade ja tervist edendavate koolide võrgustik. Võrgustikku kuuluvad vabatahtlik-

kuse alusel liitunud lasteaiad ja koolid, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendavatest 

põhimõtetest, sh arendavad lasteaia või kooli füüsilist keskkonda selliseks, et pakkuda 

piisavalt võimalusi ning motiveerida lapsi ja töötajaid rohkem liikuma.

29. Vajaduspõhine tervisekontroll perearsti juures on kõikidele ravikindlustatutele kätte-

saadav.

30. Ligipääsetavuse rakkerühma esimesel tööaastal keskenduti probleemide laiapõhjalisele 

kaardistamisele ja lahenduste arutelule ning neist johtuvaid ettepanekuid tutvustati 

valitsusele 08.10.2020. Rakkerühma üheks järelduseks on, et suureks probleemiks on 

olemasolevate ligipääsetavusnõuete mittetäitmine (nõuded avalikkusele suunatud 

hoonetele ning teede taristule, nõuded e-keskkondadele ja e-teenustele). Valitsus 

otsustas, et MKM-l ja SoM-l tuleb esitada tegevuskavad ligipääsetavuse saavutamiseks 

oma haldusala tegevustes. Kõigis ministeeriumites tuleb arvestada välisvahendite, sh 

perioodi 2021−2027 struktuurivahendite planeerimisel ja õigusaktide eelnõude 

ettevalmistamisel eesmärgiga tagada välisvahenditest rahastatavate investeeringute ja 

tegevuste vastavus kehtivatele ligipääsetavuse nõuetele. Aruande täpsed järeldused ja 

ettepanekud siin https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/news-related-

files/ligipaasetavuse_rakkeruhma_vahearuanne_09_2020.pdf.

31. Ministeeriumides ja nende allasutustes toetatakse töötajate ja teenistujate sportimis- ja 

liikumisharrastusi. Soodustingimustel võimaldatakse osaleda rühmatreeningutes nii 

spordiklubides kui võimalusel ka tööandja ruumides. Mõnda asutusse on rajatud jõusaal. 

Kompenseeritakse sportimisega seotud kulusid. Võetakse osa üritustest. Mitmesse 

ministeeriumisse või selle allasutusse on rajatud siseterviserada.

32. Kaitsevägi pakub oma liikmetele treeningvõimalusi spordiklubides, korraldab kaitseväe 

meistrivõistlusi, kehalise kasvatuse õpet jätkatakse ajateenistuses, korraldatakse 

spordivaldkonna loengupäevi, on läbi viidud treenerikoolitusi tegevväelastele, toimub 

regulaarne nooremallohvitseride kehalise kasvatuse koolitus, ajateenijatele viiakse läbi 

kehaliste võimete kompleksuuring, tegevväelastele tervisekontroll iga nelja aasta tagant. 
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Spordiorganisatsioonide tegevused

1. Ühendus Sport Kõigile (edaspidi ÜSK) mõõdab eestimaalaste liikumisharjumisi iga aasta 

septembris. 

2. ÜSK jätkas liikumisharrastuste koolituste läbiviimist. Liikumisõpetajate suvekooli LIISU 

koolitused toimuvad iga aasta juunis. ÜSK on panustanud ka liikumis- ja klassiõpetajate 

täiendkoolitusse, et aidata kaasa 2018/2019 õppeaastast koolides rakenduva liikumis-

õpetuse sujuvamale üleminekule. 

3. ÜSK jätkas liikumisharrastuse ajakirja „Liikumine ja Sport“ väljaandmist. Ajakirjas käsitle-

takse teemasid spordiajaloost, tippspordist, liikumisharrastusest ning laste- ja noorte-

spordist. Ajakirja väljaandmist toetavad KuM ja EOK. Kõik eelmised numbrid on digitee-

ritud ja kättesaadavaks tehtud portaali www.liigume.ee avalehel. Ajakirja trükiväljaanne 

jõuab spordirahvani tasuta. 

4. Koostöös maakondlike spordiliitudega korraldavad ÜSK ja EOK sportlikumate perede 

konkurssi. 

5. Alates 2020. aastast omistab ÜSK liikumisharrastuse treeneri kutset. Aasta lõpuks on 

kutse saanud 25 inimest. 

6. EOK ja ÜSK-i eestvedamisel 23.-30. septembrini toimunud Spordinädalal püstitas Eesti 

tipptulemuse – kaheksa päeva jooksul korraldati 1160 liikumissündmust ja registreeriti 

192 955 osaluskorda. Suurima panuse Spordinädala sõnumi levitamisel Eestis andsid 

üldhariduskoolid ja lasteaiad, kelle initsiatiivil sai teoks koguni 1088 sündmust. Spordi-

klubid korraldasid inimestele täiendavaid liikumisüritusi 213 ning tööandjad 72 korral. 

Lisainfo www.spordinadal.ee. 

7. Toimib ÜSK-i portaal Liigume.ee. 

8. Spordialaliidud organiseerivad lisaks tavapärastele täiskasvanute ja noorte meistrivõist-

lustele järjest enam üritusi lastele, harrastajatele ja eakatele. Spordialaliidud käivad 

aktiivselt koolides oma spordiala tutvustamas, toimuvad harrastajatele suunatud liigad ja 

võistlused. Tüdrukutele, naistele ja veteranidele korraldatakse eraldi festivale ja turniire, 

toimuvad suvelaagrid ning järjest enam proovitakse pakkuda võimalusi tegeleda spordi-

alaga aasta ringi. Samuti proovivad spordialaliidud leida lisaharrastajaid mitmekesisema 

teavitustööga. 

9. Viimastel aastatel on Eestis populaarsust kogunud discgolf. Peaaegu kõik rajatud disc-

golfi pargid on Eestis tasuta mängimiseks ja seega väga kättesaadavad. Eesti Discgolfi 

Liit on loonud standardid discgolfi radade ja korvide atesteerimiseks. 

10. Eesti Karate Föderatsioon viis suvel ellu projekti „Et suvi ei läheks luhta“, mille eesmärk on 

tutvustada spordiala uutele inimestele, ennekõike noortele.

11. Tallinna Juudi Koolis alustati karate treeningute läbiviimist 1. klassist. 

12. Eesti Kergejõustikuliit jätkab TV10 Olümpiastardi korraldamist, kaasates ligi 10 000 11-14 

aastast noort. Samuti alustas alaliit koostöös liikmesklubidega staadionijooksu sarja 

korraldamisega. 

13. Eesti Orienteerumisliit korraldas aasta jooksul 260 orienteerumise päevakut 5202 

unikaalse osaleja ja 43 756 osaluskorraga, korraldati 38 võistlust, kus tehti kokku 7811 

stardikorda.

14. Eesti Orienteerumisliit avas kuus uut mobiilise orienteerumise püsirada (MOBO-

rakendusega läbitavad). Avalikuks kasutamiseks oli kokku 138 treeningrada (ajutist püsi-

rada). Valmistati 69 uut orienteerumiskaarti.

15. Eesti Veemoto Liit osales erinevatel messidel ja üritusel, et leida uusi sportlasi ning harras-
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tajaid erinevatele veemotospordialadele. Lisaks tegi koostööd laste laagritega tutvusta-

maks spordiala võimalusi.

16. Eesti Võimlemisliit korraldas 23. korda harrastusvõimlemise festivali GymnaFest, mis on 

mõeldud võimlemisharrastajatele alates lastest kuni kuldse keskeani välja. Samuti toi-

musid võimlemispeod (Tallinna, Võru), mis annavad võimaluse näidata oma armastust 

võimlemise/sportimise/liikumisharrastuse vastu eri vanuserühmades.

17. Iga aasta võimaldab Spordimeditsiini SA oma töötajatel osaleda erinevatel tervist, liiku-

mist ja sportimist käsitletavatel täiendkoolitustel ja konverentsidel üle maailma, et nad 

oleksid pidevalt kursis valdkonna uute suundadega. Sealt omandatud uued teadmised 

tuuakse läbi igapäevatöö ka erinevas vanuses patsientideni ning vajadusel tehase 

täiendusi asutuse poolt pakutavatesse teenustesse.  

18. Spordimeditsiini SA-s on tervisemonitooring kättesaadav kõigile. Oktoobris 2020 koliti 

asutuse Tondi filiaal uutesse modernsetesse ruumidesse Veerenni meditsiinilinnakus. 

Uus asukoht on loonud võimaluse tihedaks koostööks erinevate erialade vahel, mis 

omakorda võimaldab pakkuda veelgi paremat ja mitmekülgsemat teenust ning muudab 

selle kättesaadavaks. Tekkinud sünergiat võib nimetada ortopeedia, spordimeditsiini ja -

traumatoloogia kompetentsikeskuseks. 

19. 2019. aasta alguses tegevust alustanud Spordimeditsiini SA filiaal Viimsis, Karulaugu 

spordikeskuses töötab alates 2020. aastast veelgi suurema koormusega, mis on võimal-

danud täiendavalt tõsta terviseuuringute kättesaadavust piirkonnas elavatele noortele ja 

täiskasvanutele. Mitmekülgsemaks on läinud ka pakutavate teenuste valik.

20. Eesti Spordiveteranide liit (ESVL) aitab aktiivselt kaasa spordialaliitude ja spordialade 

seenioriorganisatsioonide koostööle, et tagada parem infovahetus ja suurem integree-

ritus alaliitude tegevusse.

21. ESVL korraldab koostöös spordialaliitudega Eesti seeniorispordi meistrivõistlusi ja 

toetab neid rahaliselt. Enam kui 40-l spordialal korraldati Eesti meistrivõistlusi, kus osales 

umbes 2500 seeniorisportlast. 2020. aastal korraldati Võrus 53. spordimängud, kus 

osales üle 650 seeniorisportlase.

22. ESVL  koos  EOK-ga toetas seenioride kohalikke organisatsioone Euroopa  Spordinädala 

liikumisürituste korraldamisel. 

23. Eesti Paralümpiakomitee (edaspidi ka EPK) koostöös TLU-ga korraldab erivajadustega 

inimeste liikumisõpetust ja viib läbi sellekohaseid praktilisi tunde, kus üliõpilastele (tule-

vased õpetajad ja rekreatsiooniala spetsialistid) tutvustatakse paraspordi aluseid ning 

erinevaid spordialasid, mida puudega ja erivajadustega inimesed saavad harrastada. 

Õpetus avardab üliõpilaste silmaringi ning annab aimu, mismoodi ja kuidas on võimalik 

kaasata puudega inimesi sporti ja liikumisharrastusse. Sama eesmärki täidavad üldhari-

duskoolides läbiviidavad paraspordipäevad, kus õpilaste silmaringi avardamiseks 

tutvustatakse ja lastakse neil proovida erinevaid paraspordialasid.

24. EPK teeb koos oma liikmesliitudega koostööd erinevate spordialaliitudega leidmaks ja 

pakkumaks võimalusi puuetega inimeste integreerimiseks tavaspordiklubide tegevus-

tesse ning liikumisharrastusüritustele (näiteks kurlingu harrastajate liigas saavad kaasa 

lüüa ka ratastoolis mängijad). 

25. EPK on kohtunud omavalitsustega, kellele on tehtud ettepanek toetada ka puuetega 

inimeste sporditegevust sarnaselt laste ja noorte huvitegevusega. Koostamisel on sama-

teemaline ettepanek linnade ja valdade liidule.

26. 2020. aastal parendati parasportlaste ettepanekul Tondiraba invasissepääsu, analüüsiti 

Kõrvemaa discgolfi raja ligipääsetavust.



27. Eesti Koolispordi Liit (edaspidi EKSL) on Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiline 

partner. Koostöös 20 EKSL-i liikmesorganisatsiooni, Eesti Kutsekoolispordi Liidu (edas-

pidi EKKSL) ja Eesti Akadeemilise Spordiliidu  (edaspidi EASL) liikmetega on noortele 

korraldatud erinevaid liikumisharrastusprojekte ja  võistlusi vastavalt EKSL-i ja  partnerite 

kinnitatud tegevuskavadele.

28. Kehalise kasvatuse interaktiivse õppeprogrammi raames on valminud korvpalli mängu-

elementide (alg)õpetust käsitlev kaheksaosaline videoprogramm koolidele ja spordi-

klubidele.  Korvpalli õppevideod on nähtavad nii Eesti Korvpalliliidu kui Eesti Koolispordi 

Liidu Youtube`i kanalites. 

29. EKSL-i liikmesorganisatsioonid, EASL ja EKKSL on viinud läbi erinevaid koolituse või 

õppeseminare kehalise kasvatuse õpetajatele, kutseõppeasutuste töötajatele ja üli-

õpilastele. Käesoleval aastal oli Euroopa koolispordipäeva fookuses vaimne tervis.

30. EKSL ja spordiklubide kett MyFitness on ühendanud jõud, et muuta distantsõppe kooli-

päev aktiivsemaks ja pakkuda toredat vaheldust tavapärasele kehalise kasvatuse tunnile. 

Selleks on MyFitnessi treenerid koostöös EKSL-i projektijuhtidega kokku pannud kolm 

erinevat treeningkava, mis sobivad just koolilastele ja noortele ning ka laps-lapsevanem 

koduseks koos treenimiseks. 

31. Selleks, et tõsta Eesti üldhariduskoolide sportlikkust ja liikumisaktiivsust, on EKSL välja 

kuulutanud "Aasta sportlikum kool" ja "Sportlik kool" statuudi. Koolile, mis kogub hooaja 

peale põhikoolide arvestuses kokku 25 punkti ja gümnaasiumide arvestuses kokku 10 

punkti, väljastab EKSL toimunud hooaja „Sportlik kool“ märgise. Koolile, mis kogub hoo-

aja peale enim punkte oma vanuseastme arvestuses, väljastab EKSL „Aasta sportlikum 

kool“ märgise ja auhinnad. 

32. EKSL on uuendanud projekti "NOOR LÕVISÜDA" kaarte, kus iga testi eduka läbimise eest 

saab õpilane premeeritud erineva sportlase kaardiga. 

33. EKSL-i projektis „Looduse kilomeetrid“ osales 2020. aastal 36 koolipere üle riigi ning 

ühtekokku koguti koduümbruse terviseradadel 206 739,26 km. Projekti, mille eesmärk on 

avardada teadmisi iseseisva liikumisharrastuse kohta ning kujundada digipädevust 

kehalise aktiivsuse mitmekesistamiseks mõeldud rakenduste abil, võib igati kordaläinuks 

nimetada.  

34. Eriolümpia Eesti Ühendus (edaspidi ka EEÜ) on korraldanud erivajadusega sihtrühmale 

40+ üle-eestilise liikumisaktiivsusele suunatud spordisündmuse üle 2000 osaluskorraga. 

Lisaks eraldi tegevused väikesportlastele (2-7a) ning ühendava spordi tegevused 

kooliõpilastele. 

35. EEÜ alustab oma sportlaste treenimise, algoskuste õpetamisega lasteaedades, kes 

soovivad vabatahtlikult vastava programmiga liituda. Koolis õppivad erivajadusega 

lapsed saavad süsteemist osa. 

36. EEÜ koolitab oma sportlasi "Terve sportlase" programmi rakendamise kaudu. Perioodil 

viidi läbi kaks Fun Fitness-füsioteraapia uuringut ja nõustamist. Osales umbes 100 sport-

last. Liikmesasutused teevad asutusesisest teavitustööd spordi ja liikumise kasulikku-

sest. EEÜ koolitab ka lapsevanemaid perefoorumi ja perelaagrite kaudu, toetab asutusi 

spordivarustuse ostmisega, et aktiviseerida liikumistegevust ja laiendada sportimis-

võimalusi.

37. EMSL Jõud esindusüritusteks on iga nelja aasta järel korraldatavad Eestimaa suvemän-

gud ja Eestimaa talimängud. Igal aastal toimuvad Eesti omavalitsuste suvemängud ja 

Eesti omavalitsuste talimängud, Eesti omavalitsusjuhtide suvine ja talvine mitmevõistlus 

ning Eestimaa Spordiliidu Jõud meistrivõistlused erinevatel spordialadel. 2019. aastal 
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toimusid Eestimaa suvemängud Tartus ning 2021. aastal toimuvad Ida-Virumaal järgmi-

sed Eestimaa talimängud. 

38. EMSL Jõud 36. Eesti omavalitsuste talimängud toimusid 29. veebruarist 1. märtsini 

2020. aastal Viru-Nigula vallas, Rakveres, Haljalas ja Otepääl. Kokku ligi 1400 sportlast 

50-st omavalitsusest võistles murdmaasuusatamises, mäesuusatamises, korvpallis, 

lauatennises, males, kabes, ujumises ja juhtide võistluses.

39. EMSL Jõud 45. Eesti omavalitsuste suvemängud toimusid 22.-23. augustini Paides. 

Suvemängudel osales kokku 1924 võistlejat 54-st Eesti omavalitsusest, kes võistlesid 12 

spordialal. Suvemängudel oli palju uusi võistlejaid, kes loodetavasti hakkavad osalema 

ka järgmistel mängudel.

40. EMSL Jõud korraldas koostöös rahvusvaheliste partneritega 5.-13. märtsini 2020. aastal 

õppereisi Tšehhi ja Slovakkiasse, kus osalesid maakondade spordiliitude ja kohalike oma-

valitsuste sporditöötajad. 

41. Maakondade spordiliidud panustavad liikumisaktiivsuse tõusu korraldades ise või andes 

spordiklubidele ja teistele spordiühendustele tuge, et korraldada mitmeid traditsioonilisi 

üritusi ja sarju. Eesmärk on tagada eri vanuserühmadele sobivad tingimused. Enamik 

maakonna spordiliite koordineerib ka koolispordi üritusi ja võistlusi. 

42. Mitmed maakonna spordiliidud korraldasid erinevate spordialade ja treeningstiilide 

koolitusi koos treening ja –õppepäevadega ning koolitusi kehalise kasvatuse õpetajatele 

ja klubide treeneritele, omavalituse sporditöötajatele.  

43. Ida-Virumaal jätkusid liikumisharrastajatele mõeldud sarjad talvel suusaõhtute, kevadel 

orienteerumisneljapäevakute, maastikuratta õhtusõitude, discgolfi nädalamängude ning 

suvel suvevolle ja 3x3 võrkpalliüritustega. Koroonakriisist tingituna toimus maakonnas 

esimene virtuaaljooks.

44. Järvamaa Spordiliit tegeleb igapäevaselt liikumisürituste korraldamisega. Maakondlikult 

toimis Liikumissari  "Järvamaa liigub“, mis koosneb 12. Järvamaa järvejooksust, lisaks 

maakondlikud seeriavõistlused. 

45. Järvamaal toimib tervist edendavate lasteaedade ja koolide programm. 

46. Jõgevamaa Spordiliit on koostöös omavalituste ning spordiklubidega läbi viinud mitmeid 

rahvaspordiüritusi projekti „Jõgevamaa liigub“ raames, lisaks on toimunud Jõgevamaa 

suve- ja talimängud, Vooremaa Poolmaraton, orienteerumispäevad Jõgevamaa koolides 

jt.  

47. Lääne Maakonna Spordiliit korraldas eakatele eraldi motivatsioonipaketi sarjaks „Lääne-

maa Seiklusorienteerumine“. 

48. Põlvamaa Spordiliit korraldas esmakordselt Põlvamaa Liikumismaratoni, mis kestis 1. 

märtsist 31. oktoobrini. Liikumised registreeris 229 erinevat inimest. Kaheksa kuuga 

läbiti kokku 112 335 km. Enamik registreerinutest liikus 4-5 korda nädalas, osalejaid oli 

maakonna kõigist omavalitsustest. Üritus oli üles ehitatud iga osaleja iseseisvuse ja  

aususe peale. 

49. Saaremaa Spordiliit korraldas mitmeid liikumissarju nagu näiteks „Liikudes Tervemaks“, 

„Tule Terviserajale“, „Pühapäev Spordiga“. Uus tegevus aruandeperioodil oli tervise-

radade sari „Tule ja avasta maakonna terviserajad“.

50. Saaremaa Spordiliit on korraldanud kaks koolituspäeva spordipedagoogidele, ja treene-

ritele koostöös Tartu Ülikooli Liikumislaboriga ja teiste laste liikumisega tegelevate 

organisatsioonidega.  
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II Liikumine ja sport on tugeva organisatsiooniga oluline 
majandusharu ning tööandja

Ministeeriumide ja nende allasutuste tegevused:

1. KuM eraldas 7 250 000 eurot spordiorganisatsioonidele treenerite tööjõukulude katmi-

seks.

2. KuM eraldas Spordikoolituse ja –Teabe SA-le (edaspidi ka SKT SA) 325 000 eurot tege-

vustoetuseks ning riikliku spordi andmekogu pidamiseks.

3. RMK valduses on umbes 25% Eestist, mis loob eeldused laiapõhjaliseks spordi- ja liiku-

misharrastuseks ja koostööks spordiorganisatsioonidega, kes maad ühel või teise viisil 

kasutavad.

4. RMK puhke- ja kaitsealade külastust loendatakse pidevalt, mis annab sisendi teenuste- ja 

toodete arendamiseks. Eriolukord kasvatas hüppeliselt inimeste huvi looduses liikumise 

vastu, metsakülastuste arv kasvas 2,8 miljonini.

5. RMK teeb koostööd erinevate spordialade eestvedajatega ning ühingutega. RMK ja Eesti 

Orienteerumisliit teevad koostööd inimestele looduses sportlike liikumisvõimaluste pak-

kumiseks. RMK on SA Eesti Terviserajad koostööpartner riigimetsas liikumis- ja spordi-

radade võrgustiku väljaarendamisel ning aastaringselt tasuta kättesaadavaks tegemisel.

6. Maaeluministeeriumi maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investee-

ringutoetust on võimalik taotleda spordiga seotud valdkondades tegutsevatel ettevõtetel. 

Varasemates taotlusvoorudes on ettevõtted taotlenud toetust spordirajatiste ehitami-

seks. 2020. aastal on PRIA poolt tehtud toetusmeetme raames toetuse määramise otsus 

kolmele projektile kogusummas 183 390 eurot. Kõik kolm projekti on seotud ratsaspordi 

valdkonnaga.

7. Siseministeeriumi (edaspidi ka SiM) strateegiline partner Eesti Külaliikumine Kodukant 

annab välja vabatahtliku sõbra märgi. Vabatahtliku sõbra märk on kvaliteedimärgis, mis 

tunnustab vabatahtlike kaasamise head taset ja professionaalsust Eesti organisatsioo-

nides. Märgi saavad organisatsioonid, mis on osalenud vabatahtliku sõbra arendus-

programmis, on vabatahtlike kaasamise põhjalikult läbi mõelnud ning vabatahtliku 

tegevuse hea tavaga kooskõlas korraldanud. 2020. a said märgi kaks spordiorganisat-

siooni: FC Flora ja Eesti Jalgpalli Liit. 

 Lisainfo https://vabatahtlikud.ee/organisatsioonile/vabatahtliku-sobra-mark/

8. Tööturuteenuste raames on töötul võimalik saada ettevõtlustoetust oma ettevõtte ja töö-

kohtade loomiseks, sh ka spordi valdkonnas. Tööandjatel on muutuste olukorras võimalik 

taotleda tööturuteenusena ressursse töötajate koolitamiseks või värbamiseks.

Spordiorganisatsioonide tegevused:

1. Spordimeditsiini SA arstid osalevad igal aastal lektoritena paljudel erinevatel konverent-

sidel ja koolitustel nii Eestis kui ka välismaal ning panustavad alaliitude kaasabil regulaar-

selt treenerite ja sportlaste täiendõppesse.

2. Spordialaliidud on möödunud aruande perioodil ellu viinud mitmeid uusi tegevusi ja 

pakkunud uusi või arendanud olemasolevaid teenuseid, et aidata kaasa spordi kui 

majandusharu arengule. 

3. Nii spordialaliidud kui ka klubid kaasavad võistluste ja ürituste korraldamisse vaba-

tahtlikke. Spordialaliidud korraldavad klubidele vabatahtlike tegevuse hoogustamiseks 

seminare ja konverentse. Näiteks Eesti Võimlemisliit on vabatahtlikke kaasanud oma 
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toimkondadesse ja rühmvõimlemise EM-ile, uuendanud enda treenerite koolitussüstee-

mi ning korraldab väliseksperte kaasates lisakoolitusi treeneritele ja kohtunikele. 

Spordialaliitudes on koolitussüsteemid treeneritele, õpetajatele ja ametnikele. Korralda-

takse tänuüritusi vabatahtlikele. 

4. Spordialaliitudes toimuvad regulaarsed tasemekoolitused treeneritele ja kohtunikele. 

Lisaks on mitmel alal alustatud ka klubijuhtide koolitamisega. Spordiorganisatsioonid 

korraldavad noortele, amatööridele ja naistele suunatud konverentse, seminare ja 

koolitusi. 

5. EOK korraldab spordialaliitudele, sportlastele ja treeneritele koolitusi järgmistel teema-

del: kommunikatsiooni planeerimine, fotokoolitus, video ja -montaaži koolitused, kujun-

damine, intervjuutreening, loojutustamine, metoodiline enesekehtestamine, sotsiaal-

meedia kasutamine, toitumine.

6. Lisaks parimatele sportlastele ja treeneritele tunnustavad spordialaliidud aasta lõpus ka 

häid võistluste korraldajaid. 

7. Eesti Ratsaspordi Liit (ERL) pakub klubidele ja sportlastele järgmisi uusi teenused:

 a. veebipõhise spordikorralduse infosüsteemi edasiarendamine (ratsanet.ee), mis 

sisaldab e-teenuseid nii klubidele kui ka sportlastele, sh võistlustele registree-

rimine, edetabelid, infovahetusteenus võistluste korraldajatele ja klubidele jms. 

 b. regulaarsed treeningud väliskoolitajate osavõtul erinevatel distsipliinidel, sh kooli-

tuste korraldamine, koolituste koordineerimine, koolituskalendri pidamine;

 c. Info jagamine eri kanalites (FB, infokirjad, koduleht, Youtube), aktiivne turundus-

tegevus võistluste tutvustamiseks ja korraldajate turundustegevuse toetamine;

8. ERL koostöös Eesti Hobumajanduse Liiduga on kaardistanud hobumajanduse kui majan-

dusvaldkonna kogumahu ja valdkonnas töötavate inimeste arvu.

9. Eesti Veemoto Liit on koostöös Rahvusvahelise Veemotospordi Föderatsiooniga algata-

nud koolitusprogrammi Propstars, millega saab välja koolitada algajaid sportlasi ja ka 

uusi treenereid.

10. Eesti Vibuliit on eesti keelde tõlkinud World Archery Rulebook´i ehk vibukohtuniku käsiraa-

matu, mis on aluseks kohtunike koolituste korraldamiseks ja litsentseerimis-süsteemi 

algatamiseks.

11. ESVL jätkab aktiivset koostööd Soome, Läti, Leedu, Ukraina analoogsete spordiorgani-

satsioonide ja partneritega, kuigi COVID -19 viirusega seonduvalt on ajutiselt tegevused 

seiskunud.

12. EPK on loonud vabatahtlike grupi, mis aitab kaasa erinevate spordisündmuste korralda-

mise juures. EPK toetab puudega inimeste treenerite koolitusi, korraldab õpetajatele ja 

treeneritele paraspordi tutvustamist erinevatel koolitustel ja õppepäevadel.

13. EPK tegi treenerite täiendkoolitusele ettepaneku lisada EKR 3 üldainetesse parasporti 

tutvustav osa.

14. EKSL on koostöös Scult Eestiga läbi viinud spordivabatahtlike infoseminare ning koolitu-

si ja pakkunud praktilist osalemist spordivabatahtlikuna rahvusvahelistel võistlustel 

enam kui 100 koolinoorele. Koolituse tulemusena  lisandus 100 uut spordivabatahtlikku. 

15. EKSL-i keskorganisatsiooni  ja liikmesorganisatsioonide, samuti  EASL-i ning EKKSL-i 

liikumisprojektide ja võistlustega on sportlikesse ja liikumisharrastuse tegevustesse 

kaasatud Eesti üldhariduskoolid, kõrgkoolid ja kutseõppeasutused, kokku umbes 65 000 

üldhariduskoolide õpilast, 8500 kutseõppeasutuste õpilast ja 2786 üliõpilast. 

16. EKSL tunnustab ja premeerib "Aasta spordisõbralikumat õpetajat". Eesmärk on tunnus-

tada Eesti üldhariduskoolide õpetajate tööd õpilaste igakülgse kehalise ja vaimse arengu 
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tingimuste loomisel, orienteeritust süsteemsele õppe- ja kasvatustegevusele, selle pide-

vale parendamisele arvestades huvigruppide ootusi ja vajadusi. 

17. EASL ja EKKSL on viinud läbi erinevaid koolituse või õppeseminare kehalise kasvatuse 

õpetajatele, kutseõppeasutuste töötajatele ja üliõpilastele. 

18. Maakondlikud spordiliidud on aidanud kaasa spordi kui majandusharu arengule, toetades 

olemasolevaid üritusi ja klubisid ning aidates kaasa uute initsiatiivide ellu kutsumisele. 

19. Maakondlikud spordiliidud on korraldanud tänuüritusi vabatahtlikele ja spordiklubidele, 

koolitusi vabatahtlikele, kehalise kasvatuse õpetajatele, kohtunikele, treeneritele ja teiste-

le sporditöötajatele. 

20. Maakonna spordiliidud on teavitanud oma maakonna elanikke koolitustest ning vastavalt 

võimalustele nendel osalemist toetanud või korraldanud koolitusi oma maakonnas. 

21. Mitmed maakonnad korraldavad koolitusi, seminare spordispetsialistidele, kohtunikele, 

treeneritele ja harrastajatele. 

22. Mitmetes maakondades kaasatakse sportimistaristute arendamisel maakonna spordi-

liidu esindajaid ja/või harrastajaid, kuid leidub ka maakondi, kus seda ei tehta. Sportimis-

paikade loomisel proovitakse tagada ligipääs kõikidele inimestele. 

III Liikumine ja sport on vaimsuse, sidususe ja positiivsete 
väärtushinnangute kandja

Ministeeriumide ja nende allasutuste tegevused:

1. 2019. aastal toodi EPK ja EO Eesti Ühendus kultuuriministeeriumi vastutusalasse. KuM 

eraldas nimetatud kahele katusorganisatsioonile 2020. aastal toetust kokku 1 054 000 

eurot.

2. KuM eraldas kaks korda aastas riiklikku spordistipendiumi, mida on saanud ka edukad 

puudega sportlased. 

3. KuM toetas 2020. aastal Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA (edaspidi ka EADSE) tege-

vust 243 000 euroga ja sõlmis EADSE-ga halduslepingu spordivõistlustega manipulee-

rimise kontaktpunkti ülesannete täitmiseks Eestis.

4. KuM-i eestvedamisel liitus Eesti spordivõistlustega manipuleerimise vastases võitluses 

parimate praktikate ja info vahetamiseks 2020. aasta kevadel nn Kopenhaageni grupiga, 

mis on spordivõistlustega manipuleerimise riiklike platvormide esindajate mitteametlik 

töörühm. Antud töörühmaga on liitunud juba üle 30 riigi.

5. RMK tagas looduses liikumise taristu rajamise ja korrashoiu, sh koristab prügi ja tagab 

lõkkekohtades küttepuude olemasolu, jagab juhiseid looduses liikumiseks ja keskkonna-

säästlikuks käitumiseks.

6. SiM-i valitsemisalas viidi jätkuvalt läbi MTÜ SPIN poolt spordil põhinevat kogukondlikku 

ennetusprogrammi SPIN. SPIN-programmiga toetatakse noorte eluks vajalike oskuste 

arendamist struktureeritud, kuid noorte huvidest ja vajadustest lähtuvate tegevuste abil. 

Seeläbi on võimalik kaasata programmi sihtrühma ühiskondlikku ellu, ennetada ja 

vähendada noorte riskikäitumist ning toetada ettevalmistust elus toimetulekuks.  2020. 

aastal tegutsetakse 24 treeninggrupiga, nendest 11 on rahastatud ESF-i vahenditest ja 13 

treeninggruppi on rahastatud Briti Nõukogu ja kohalike omavalitsuste poolt või omava-

henditest. ESF-i tulemusreservi eraldatud vahenditest jätkatakse tegevustega ja üle-

eestilise laienemisega perioodil 2021-2023. Eesmärk on aastaks 2023 laieneda kahek-

sasse täiendavasse piirkonda ESF rahastuse toel ning läbi on viidud täiendav tegevuste 
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mõju hindamine. Projekt aitab ennetada ja vähendada riskis olevate 10–18-aastaste 

noorte sotsiaalset tõrjutust ja tööturuprobleeme ning toetada noorte aktiivsete eluhoia-

kute kujunemist. Tegevuse elluviimisega pakutakse noortele vabaajategevustes osale-

mise kaudu lisavõimalusi arenguks ja eneseteostuseks. 

7. Lisaks vabatahtliku sõbra märgi arenguprogrammile (viidatud üleval pool) veab SiM-i 

strateegiline partner Eesti Külaliikumine Kodukant eest vabatahtlikke kaasavate organi-

satsioonide võrgustikku. mis koondab vabatahtlikku tegevust edendavaid ühendusi üle 

Eesti. 2020. aasta lõpu seisuga kuulub sinna kaks spordiorganisatsiooni: Sihtasutus Scult 

ning MTÜ Spordiklubi 100. 

 Lisainfo võrgustikust https://vabatahtlikud.ee/kontaktid/vorgustiku-liikmed/

8. Päästeameti toetusel ja koordineerimisel tegutses kokku 40 päästeala noorteringi, milles 

osales kokku 480 last.

9. SoM toetas strateegilise partnerluse raames Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Inim-

õiguste Keskust ning Eesti LGBT Ühingut. Nende tegevused strateegilise partnerluse 

raames võivad panustada ka käesoleva punkti tegevusse, kuna eesmärk on laiemalt 

soodustada vähemuste, seal hulgas erivajadusega inimeste osalemist ühiskonnaelus. 

Eraldi spordile tegevustega ei keskenduta.

10. Kaitsevägi korraldas Sinilille ürituse ning pakub sportimisvõimalusi kaitseväe veterani-

dele. 

Spordiorganisatsioonide tegevused:

1. EADSE osaleb senisest laiemalt spordipahede vastases võitluses. 2020.aasta detsemb-

ris sõlmis EADSE KuM-iga halduslepingu, mille kohaselt kohustub EADSE täitma spordi-
1seaduse § 11  alusel spordivõistlustega manipuleerimise vastase riikliku kontaktpunkti 

ülesandeid.

2. EADSE ja KuM-i koostöös liitus Eesti 2020.aasta märtsis spordivõistlustega manipuleeri-

mise vastaste rahvuslike platvormide võrgustiku ehk Kopenhaageni Grupi (Group of Co-

penhagen) 33 liikmeks.

3. 2020 tehti Eesti sportlaste seas 258 testimiskorda (sample collections, nii võistlussiseselt 

kui võistlusväliselt), mis on vaid 5% vähem kui 2019 (272). Vähem teostati vereanalüüse 

(WADA juhised ütlesid, et COVID ajal 1 sportlasega tegeleks 1 testija ning korraga 

võetaks 1 analüüs), mistõttu on kogutud analüüside (uriini ka vereproovid kokku) arv Eesti 

sportlaste hulgas 26% väiksem (429 vs 316). Kuna aga rahvusvaheline tellimus seoses 

tiitlivõistluste ära jäämisega (sh Eestis) vähenes 85%, siis vähenes ka teostatud 

analüüside üldmaht kokku 40%. 

4. Eesti sportlasi testiti 30 spordialal (2019 – 25), mis on 20% enam võrreldes eelmise 

aastaga. Uued spordialad (ka EADSE testibaasis): vibulaskmine, aerutamine, autosport, 

purjetamine, curling. Seoses olümpia-aastaga suurendati registreeritud testibaasi (RTP) 

sportlaste arvu 63%. Kui 2019. aastal oli RTP-s 35 sportlast, siis 2020.a. juba 57 (lisaks 16 

Eesti sportlast rahvusvaheliste alaliitude testibaasides). Ebaõnnestunud (missed) teste 

oli 9 (2019 – 22), sest sportlased olid seoses viirusega paiksemad.

5. Dopinguvastaste reeglite rikkumistega tegeles EADSE viiel juhul, üks on menetlemisel. 

2020 määrati Eesti sportlastele karistus kümne dopingurikkumise eest.

6. 2020. aastal viis EADSE läbi 40 (2019 – 30) välistele sihtrühmadele suunatud anti-

dopingu, väärkohtlemise ja kokkuleppemängude alast koolitust, millest võttis kokku osa  

1925 (2019 - 1038) osalejat, sh 406 (2019 – 392) sportlast ja 352 (2019 – 206) treenerit 17 

(2019 - 15) spordialalt, 68 (2019 – 141) spordijuhti või taustapersonali, 979 (2019- 256) 



õpilast ja üliõpilast, 28 (2019 - 16) õpetajat ja 92 (2019 – 27) muud isikut. Antidopingu 

teemasid käsitleti 38, kokkuleppemänge kaheksal ja väärkohtlemist viiel koolitusel (Brit 

Tammiste, Aave Hannus, Natalia Inno).

7. EADSE korraldas koolitusi lisaks spordialaliitudele ja koolidele ka spordi meditsiiniperso-

nalile. Esmakordselt viidi läbi ka koolitusi venekeelsetele sihtrühmadele vene keeles – 

osa said Narva Spordiliit, Eesti Taekwondo Liit, Eesti Kickboxingu Föderatsioon ja Vee-

spordialade Kool.

8. 2020 käivitus kaasaegne ja innovaatiline ravimiotsingu süsteem – Ravimiotsing. Senine, 

2015. aastal asutatud ravimiotsingu süsteem uuendati oluliselt tõhusamaks, mis võimal-

dab tuvastada ravimites sisalduvaid võimalikke WADA poolt keelatud toimeaineid ning 

annab infot ravimite ja nende toimeainete lubatavuse kohta spordis. Andmebaas töötati 

välja koostöös Spordikoolituse ja -Teabe SA-ga ning Ravimiametiga ja on mõeldud kasu-

tamiseks kõigile, nii sportlastele kui nende tugipersonalile (WADA koodeksi järgi: juhen-

daja, treener, mänedžer, agent, võistkonna abiline, ametnik, meedik või parameedik, 

lapsevanem või muu isik). Ravimiotsing põhineb ühelt poolt Ravimiameti ravimiregistri 

automaatselt uuenevatel andmetel ning teiselt poolt antud aastaks WADA poolt kehtes-

tatud keelatud ainete ja keelatud võtete nimekirjal. Uus ravimiotsing on oluliselt profes-

sionaalsem ja põhjalikum, põhinedes Ravimiameti X-tee andmeedastusel ja proviisori 

tasemel kontrollitaval teabel. Uus ravimiotsing muudab sportlaste ja arstide elu kindlasti 

lihtsamaks ning aitab loodetavasti ennetada teadmatusest põhjustatud ebameeldivaid 

dopingujuhtumeid. 

 Ravimiotsing avaneb aadressil https://eadse.ee/ravimid/

9. EADSE juures töötab lepinguline proviisor, kes haldab Ravimiotsingu moodulit ning 

vastab proviisor EADSE-le laekunud päringutele ravimite, toidulisandite jm kasutamise 

riskide kohta.

10. Alates 01.03.2020 hakkasid kehtima muudatused karistusseadustikus (§ 195 Dopingu-

kuritegu), mis võimaldab EADSE-l tõhusamat koostööd jõustruktuuridega ja loodetavasti 

efektiivsemat dopinguvastast ennetustööd nii tipp- kui harrastussportlaste seas. 

11. MTÜ Korruptsioonivaba Eesti välja antud 2020. aasta korruptsioonivastase teo pälvisid 

Remo Perli ja EADSE. Tunnustus anti üle korruptsiooni vastu võitlemisel spordivald-

konnas, ühtlasi on laiendanud korruptsioonialast arutelu. 

12. Aasta jooksul toimusid EADSE juhataja-testijuhi-koolitusjuhi kohtumised 25 spordiala-

liiduga. Teemaks olukord ja regulatsioonid antidopingu ja kokkuleppemängude ennetus-

töös (hea juhtimistava, koduleht ja koolitusprogramm) ning konkreetsed koostöökokku-

lepped testimise ja koolituste korraldamiseks. Sisuliselt oli tegu spordialaliitude ausa 

mängu tegevuse auditiga.

13. Jätkus  2019.aastal alustatud rahvusvahelise koolituskeskkonna Triagonal eestikeelsete 

e-õppe kursuste loomine internetikeskkonnas eraldi nii sportlastele, treeneritele (jt taus-

tajõududele ning lapsevanematele) kui arstidele. Hetkel uuendab teenusepakkuja tekste 

WADA uue, 2021 koodeksi alusel. E-kursusi saavad internetiühenduse olemasolul läbida 

kõik soovijad ning selle läbimise kohta väljastatakse tunnistus.

14. Koostöös Justiitsministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusametiga koostati ja levitati spordi-

organisatsioonidele ja spordiüldsusele spordi väärkohtlemise teemalist kogumikku 

„Praktilisi juhiseid väärkohtlemise märkamisel spordiorganisatsioonis“.

15. SKT SA annab igal aastal välja Eesti spordi aastaraamatut, millel on ligi sajandi pikkune 

Eesti-kesksete sporditeaberaamatute traditsioon. Aastaraamat kajastab Eesti sportlaste 

medalivõite konkreetsel aastal, tavapäraselt on ära toodud täiskasvanute, juunioride ja 
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noorte Eesti meistri-, karika- ja maavõistlused ning sõpruskohtumised enam kui 60 

spordialal. Rubriigis „Aastaring“ on kronoloogiliselt esitatud spordiaasta tähtsamad 

sündmused, samuti EOK, kultuuriministeeriumi ja spordialaliitude tähtsamad ettevõtmi-

sed. Viiendat  aastat tegutseb spordiportaal www.sport.ee, mida täiendatakse pidevalt. 

16. SKT SA uuendab regulaarselt „Eesti spordibiograafilist leksikoni“ (ESBL). Ligi 6200 sport-

lase, treeneri, spordiajakirjaniku, spordimeediku, sporditöötaja ja spordijuhi andmetega 

ESBL on kujunenud väärtuslikuks ja laialt kasutatavaks andmekoguks. SKT SA on lisaks 

kogunud ja süstematiseerinud Eesti sportlaste võistlustulemusi, hoidnud ajakohastatuna 

spordikalendri ja digiteerinud varasemate aastate sporditulemusi. 

17. SKT SA uuendab regulaarselt ja annab nii elektrooniliselt kui ka paberil välja treeneri-

koolituse materjale. 

18. Spordialaliidud proovivad võistlustel pakkuda eri võistlusklasse ja tagada inimeste osale-

mise olenemata tema sotsiaalsest taustast, vanusest, soost, rahvusest ning kehalisest ja 

vaimsest võimekusest. Järjest enam pööratakse tähelepanu vähem aktiivsete gruppide 

kaasamisele. Näiteks Eesti Jalgpalli Liit korraldab spetsiaalseid turniire ainult emadele 

ning festivale turva- ja asenduskodu lastele. 

19. Paljud spordiklubid võimaldavad osalustasude soodustusi ja pakuvad piiratud võimalus-

tega peredele tasuta treenimisvõimalusi. 

20. Mitmed spordialaliidud organiseerisid fännireise Eesti koondiste välismängudele või tiitli-

võistlustele ning välja on töötatud fänniatribuutika. Järjest populaarsemaks on muutu-

nud, et võistluste läbiviijad ja spordiklubid korraldavad pealtvaatajatele transpordi, et 

huvilised üle Eesti saaksid spordivõistlustele kaasa elama minna. 

21. Järjest enam on tekkinud fänniühendusi. Spordialaliidud korraldavad nendega regulaar-

seid kohtumisi ning kaasavad ühenduste esindajaid spordiala arengut mõjutavate 

otsuste tegemisse. 

22. Suurvõistluste puhul korraldatakse üha enam võistluste pealtvaatajatele mõeldud festiva-

lialasid, kust on võimalik soetada nii Eesti lipuvärvides kui ka spordiklubide tunnus-

värvidega atribuutikat. Vastavalt spordialaliidu, spordiklubi ja sportlaste soovile toimuvad 

enne või pärast võistlusi kohtumised sportlaste, treenerite ja pealtvaatajate vahel. Mitmed 

spordialaliidud on kasutanud suurematel võistlustel teadustajat, et oma spordiala 

paremini tutvustada ning mitmed liidud kasutavad aina paremini sotsiaalmeediat ja 

internetti, et fännidega paremini ühenduses olla ja olulisi võistlusi üle kanda. 

23. Spordialaliidud on taganud võistlustele ligipääsu ka erivajadustega inimestele ning aida-

nud kaasa nende spordiharrastamisele. Spordialaliidud aitavad kaasa ka teise emakeele 

ja vähemate võimalustega isikute osalemisele spordis. 

24. Spordialaliidud teevad koostööd EADSE-ga, korraldavad ausa spordi teemalisi koolitusi, 

tellivad vastavalt võimalustele täiendavaid dopinguproove. Mitmed spordialaliidud on 

vastu võtnud sporditulemustega manipuleerimise vastase korra või võtnud kasutusele 

muud meetmed. Spordialaliidud on osalenud vägivallavastastes kampaaniates. 

25. Järjest enam teevad spordialaliidud ja spordiorganisatsioonid treeneritele taustakontrolli 

karistusregistrist, et tuvastada varasemaid rikkumisi ja laste või noorte väärkohtlemist. 

26. Järjest enam on võistluste korraldamine ja spordikorraldus paberivabam ning paljud 

spordialaliidud ja võistluste korraldajad on kasutusele võtnud tänapäevased tõhusad 

elektroonilised lahendused, millega vähendatakse võistlustega seotud materjalide välja-

printimist. 

27. Spordiürituste korraldamisel jälgitakse keskkonnasäästlikkuse põhimõtteid. 

28. Karateveteranid asutasid 2020.aastal Eesti Karate Veteranide Ühenduse.   
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29. Koostöös Euroopa Kergejõustikuliiduga on käivitatud Anti-dopingu e-õppe programm "I 

Run Clean Vol.2".

30. Eesti Orienteerumisliit korraldab täpsusorienteerumist liikumispuudega harrastajatele. 

31. Kõikidel orienteerumisvõistlustel ja päevakutel osalejad on varustatud unikaalse EOL-

koodiga. Kõikide võistluste ja päevakute tulemused laetakse üles alaliidu tulemuste 

serverisse. Olemas on väga hea ülevaade võistlustel ja päevakutel osalemisest.    

32. ESVL-i spordiajaloo pärandi hoidmiseks korrastab ja hooldab Metsakalmistu sportlaste 

rahulat, kuhu on maetud 370 sportlast. Iga-aastaselt toimub 2. novembril ehk hingede-

päeval sportlaste rahula mälestusüritus ja süüdatakse küünlad umbes 360 sportlasele.

33. ESVL-l on 46 liikmesorganisatsiooni, nendest 14 territoriaalset ja 32 spordiala. Kokku 

osaleb erinevas vanusest, soost  ja rahvustest enam kui 4000 liiget erinevatel jõukohastel 

treeningutel ja spordivõistlustel.

34. EOK hea juhtimistavaga on liitunud 768 organisatsiooni. 

35. Üks EPK põhieesmärkidest on propageerida erivajadustega inimeste sporti ja liikumis-

harrastust. Toimub koostöö erinevate spordialaliitude ning erivajadustega inimestega 

tegelevate institutsioonide vahel. 

36. EPK on sõlmitud kokkulepe ausa spordi ja antidopingu alase koolituse korraldamiseks 

parasportlastele

37. Spordimälumängul "Bumerang" käivitus XVIII hooaeg. Spordimälumäng "Bumerang"  

väärtustab spordiajaloo pärandit ja spordisangarite eeskuju rakendatakse sportlike 

väärtuste ja spordikultuuri propageerimisel. Mälumängu peakorraldaja on EKSL, koos-

tööpartneriks EOK. 2020. aastal veebipõhiselt läbiviidud spordimängust võttis osa 570 

noort üle Eesti.

38. EKSL korraldab iga-aastaselt koolinoorte suvemänge "Meri ja Päike" umbes 150 noorele 

vanuses 13-15 üle Eesti. Noortele pakutakse tegevusi, mis on kõigile avatud ja atraktiiv-

sed ning aitavad luua kontakte, olenemata inimeste sotsiaalsest taustast, soost ning 

kehalisest ja vaimsest võimekusest. Muuhulgas on projekti olnud kaasatud Päästeamet, 

RMK, Eesti Jalgpalli Liit jpt partnerid.

39. EKSL-i spordivõistluste keskmes on koolinoored, kellele on lapsevanemad alati oodatud 

kaasa elama. 

40. EKSL ja EEÜ on alustanud koostööd, püüdes kaasata erivajadustega noori erinevatesse 

liikumisprojektidesse. 

41. Enam kui 100 kooli ühendavas võistlussarjas „Tähelepanu! Start“ saavad uuel hooajal ka 

erivajadustega lapsed panna proovile oma oskused ja võimed sportlikus ühistegevuses. 

42. EEÜ jätkas eriolümpia liikumise tutvustamist ülikoolides ja koolides. 

43. Maakondlikud spordiliidud korraldavad spordiüritusi, mis sobiksid kõigile, olenemata 

sotsiaalsest taustast, vanusest, soost, rahvusest ning kehalisest ja vaimsest võimeku-

sest. 

44. Maakonna spordiliidud on aidanud organiseerida fännireise, jaganud võistlustel pealt-

vaatajatele loosiauhindu, kasutanud sotsiaalmeediat ja internetti, et kohalikke fänne 

paremini informeerida ning valinud lemmiksportlasi ja maakonna parimaid sportlasi. 

Maakonna spordiliidud on innustanud neid samu tegevusi ellu viima ka klubisid. 

45. Maakondlikult spordiliidud tegelevad erivajadustega inimestega jõudumööda, proovides 

neid kaasata oma tegevustesse või aidates neile korraldada üritusi. Maakondlikud 

spordiliidud proovivad kaasata ka rahvusvähemusi ja pagulasi, tõlkides vajadusel 

uudiseid nende keelde või julgustades neid korraldatud üritustel. Ida-Virumaa Spordiliidul 

on eraldi venekeelne spordiuudiste veebileht.
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46. Mõned maakondlikud spordiliidud on korraldatud koostöös EADSE-ga dopingu koolitusi. 

47. Osad maakondlikud spordiliidud korraldavad maakonnas spordiarstide vastuvõtte. 

48. Maakonna spordiliidud teevad koostööd kohalike haiglatega ning kaasavad üritustele 

südametelgi. 

49. Narvas tegeleb ratastoolisportlaste treenimisega üks spordiorganisatsioon, kelle 

kasvandikud on jõudnud suurepärastele tulemustele ka rahvusvahelisel tasemel (ratas-

toolivehklemine). Jõhvi piirkonnas pakub üks spordiklubi võistlusvõimalust samuti 

rahvusvahelise taustaga spordiüritusel osalemiseks novuse spordialal. Järvamaa 

spordiliit toetas invaspordi tegemisi boccavõistlusi ja tervisepäevi. Läänemaal toimuvad 

invaspordiklubi eestvedamisel Läänemaa meistrivõistlused boccias, kergejõustikus ja 

ujumises. 

50. Koostöös Puuetega Inimeste Kojaga toimuvad regulaarsed spordipäevad mitmes maa-

konnas.

51. Jõgeva maakonnas on noorte võistlustele kutsutud osalema Kiigemetsa Kool, kus 

õpivad hariduslike erivajadustega lapsed ja osalevad Jõgevamaa koolides õppivad 

vähemusrahvaste lapsed.

52. Järvamaa Spordiliit korraldas 23. septembril spordinädal raames ühistreeningu kiir-

uisutaja Saskia Alusaluga, kes jooksis koos 400 õpilase ja 20 õpetajaga Heategevuslikul 

jooksul Paide tehisjärve ääres, jagas autogramme, rääkis oma treeningutest ja spordi 

vajalikkusest ning rõõmust. 

53. Maakonna spordiajaloo ja pärandi koostamine on vajalik. 2020. aastal valmis näiteks 

raamat "60 aastat Põlva orienteerumist 1960 - 2020". 

54. Saaremaa Spordiliit toetas kohalikku spordiportaali tegevust, mis kajastab spordisan-

garite tegevust. Samuti annavad nad välja spordi seinakalendrit ja maakonna ajalehe 

erikülge, mis sisaldab maakonna spordiajaloo osa.

IV Eesti on rahvusvahelisel tasemel tulemuslikult ja väärikalt 
esindatud

Ministeeriumide ja nende allasutuste tegevused:

1. KuM eraldas riigi spordistipendiume kokku summas 124 900 eurot ja eraldas spordi 

aasta- ja elutööpreemiatena kokku 137 600 eurot.

2. KuM eraldas EOK-le Eestit tiitlivõistlustel edukalt esindanud sportlaste ja nende treene-

rite premeerimiseks 58 500 eurot.

3. 2020. aastal eraldas KuM spordialaliitudele tegevustoetuseks 2,1, noortespordi toe-

tuseks 1,7, spordikohtunike toetuseks 0,5 ja saavutusspordi toetuseks 2,0 miljonit eurot. 

Teist aastat jaotas EOK spordialaliitudele toetusi KuM-iga sõlmitud halduslepingu alusel. 

4. KuM eraldas EOK-le ligikaudu 1,0 miljonit eurot Team Estonia projekti kesksete tegevuste 

elluviimiseks, 190 000 eurot olümpiamängudel osalemiseks, 1,5 miljonit tegevustoetu-

seks, 2,4 miljonit olümpiaettevalmistustoetuseks ning 0,8 miljonit eurot koondiste toeta-

miseks.

5. KuM eraldas 2020. aasta alguses Eestis toimuvate rahvusvaheliste võistluste korralda-

mise toetamiseks üle 0,8 miljoni euro, aga kuna paljud võistlused ei toimunud, siis peale 

ettevalmistuskulude maha arvamist kandsid spordiorganisatsioonid tagasi umbes 50% 

toetusest. Lisaks toetas KuM Rally Estonia korraldamist 2,5 miljoni euroga ning võrkpalli 

meeste 2021. aasta finaalturniiri ettevalmistamist 0,5 miljoni euroga. 
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6. KuM-i majandusliku mõjuga seotud rahvusvaheliste ürituste toetamise taotlusvoorust 

eraldati 700 000 eurot Ironman võistluse korraldamiseks.

7. KuM toetas Spordimeditsiini SA tegevuse 153 000 euroga.

8. EOK ja SKT SA kaudu toetatakse HTM-i vahenditest endiste ja praeguste tippsportlaste 

ning treenerite õpinguid kõrg- või kutsekoolis, õppursportlaste spordikoolitust, õppe-

stipendiumite eraldamist tippsportlastele spordi ja õpingute ühitamiseks kõrg- või kutse-

hariduse omandamisel, treeneri kutsetaseme koolitusi. HTM toetas SKT SA-d  135 000 

euro ja EOK-d 270 000 euroga.

9. Õppursportlaste (AS Audentes) toetamiseks eraldas HTM 2020 aastal 1 676  000 eurot. 

2000. aastal sõlmiti AS-ga Audentes 20-aastase kestvusega leping, mille järgselt 

kohustuti koolitama iga-aastaselt 250 õppursportlast Audentese Spordigümnaasiumis. 

Planeeritud vahendid hõlmavad spordi-, toitlustus-, spordimeditsiini ja majutusteenuse 

kulusid.

10. 2020 eraldas HTM Eesti Koolispordi Liidule kokku 500 000 eurot. Eesti Akadeemilisele 

Spordiliidule eraldati täiendavalt 5000 eurot üliõpilaste maailmameistrivõistluste korral-

dusõiguse eest tasumiseks. 

Spordiorganisatsioonide tegevused:

1. EOK toetab olümpiamängudel medali võitnud sportlasi. Toetamise põhimõtetega on 

võimalik tutvuda veebilehel https://www.eok.ee/tippsport/olumpiamedalistide-toetused.

2. EOK toetab Eesti võistkondade lähetamist noorte olümpiavõistlustele. 

3. EOK korraldab noorsportlastele koolitussarja „Lase tiiger välja“. Täpsemat infot leiab 

veebilehel https://www.eok.ee/noortesport/koolitussari-lase-tiiger-valja.

4. EOK toetab andekaid noorsportlasi projekti „Märka Järgnevat Põlvkonda“ kaudu. 

Täpsemat infot leiab https://www.eok.ee/noortesport/marka-jargnevat-polvkonda.

5. EOK eraldab sportlastele ja nende treeneritele olümpiaettevalmistustoetust. Täpsemalt 

on eraldamise põhimõtete ja toetatavate sportlastega võimalik tutvuda veebilehel 

https://www.eok.ee/tippsport/olumpiaettevalmistus. 

6. EOK premeerib tiitlivõistlustel Eestit edukalt esindanud sportlasi ja nende treenereid 

Premeerimise põhimõtetega on võimalik tutvuda lehel:

  https://www.eok.ee/tippsport/tiitlivoistluste-preemiad.

7. EOK jätkas 2020. aastal koos HTM-iga tippsportlaste ja tippspordist hiljuti loobunud 

sportlaste toetamist kõrghariduse omandamiseks. Projekti teostamiseks kuulutati välja 

stipendiumikonkursid ning maksti kaks korda aastas riigieelarve välistel kohtadel 

õppivatele tippsportlastele haridusstipendiume. Lisaks teeb EOK koostööd Kaitseväega, 

et sportlased saaksid ühendada kaitseteenistuse ja sportlikud eesmärgid. 

8. EOK koos Töötukassaga aitab sportlasi ka õpingute ja karjäärinõustamise teemadel. 

Täpsemat infot leiab https://www.eok.ee/noortesport/topeltkarjaar-karjaarinoustamine.

9. Tipptasemel spordi konkurentsivõime säilitamiseks algatas EOK 2013. aastal teadus-

projektide konkursi, mille kaudu on igal aastal toetusi eraldatud 25 000 eurot. 

 Toetatud projektidega ja toetamise põhimõtetega on võimalik tutvuda veebilehel 

https://www.eok.ee/tippsport/teadusprojektid.

10. Eesti Kergejõustikuliit (EKJL) alustas noorsportlaste FMS projektiga (Physical Movement 

Screening), mille eesmärk on aidata kaasa noorportlaste vigastuste ennetamisele.  

11. EKJL on 2020. aastal korraldanud kaks rahvusvahelist koolitust ja Euroopa Kergejõustiku-

liidu e-Conventioni, mis toodeti Eestist.

12. Eesti Uisuliit korraldas Tallinnas juunioride MM-i (2.-8.03.2020).
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13. Eesti Ratsaspordi Liidul  ilmus lapsevanematele ja treeneritele suunatud "Ratsaspordis 

osalemise arengumudel", mis näitab, millises vanuses tuleb ratsaspordis erinevate 

kehaliste võimete arendamisele tähelepanu pöörata, milline on optimaalne võistluskoor-

mus ja treeningeesmärgid. 

14. Eesti Võimlemisliit koostöös Võimlemisklubi Janikaga korraldas veebruaris 2020 esma-

kordselt Eestis iluvõimlemise Grand Prix´etapi, millest võtsid osa absoluutsed maailma 

tippiluvõimlejad.

15. Spordimeditsiini SA koostöös KuM-i ja EOK-ga on pidevalt koolitanud spordimeditsiini 

personali, samuti on uuendatud ja täiendatud meditsiinilist materjalitehnilist baasi. 

16. Alates 2018 on kaasatud Spordimeditsiini SA igapäevatöösse enim nõutud erialaspetsia-

liste (LOR, allergoloog, pulmonoloog), et muuta operatiivsemaks ja tugevamaks eeskätt 

Team Estonia meditsiiniline tugi. Pidevalt käib töö erinevate organisatsioonide vahel, et 

parandada meditsiiniteenuse süsteemset kättesaadavust Team Estonia sportlastele. 

17. Spordimeditsiini SA koostöös EOK-ga on toetanud erialaspetsialistide täiendõpet rahvus-

vahelisel tipptasemel (Spordimeditsiini SA spordiarst läbis ROK-i täiendõppe koolituse 

„IOC Drugs in Sport Course“ ja meie sportlaste toitumisele spetsialiseerunud toitumis-

nõustaja lõpetas esimese eestlasena ROK-i kaheaastases sportlaste toitumise täiend-

õppe programmi “IOC Diploma in Sports Nutrition”).

18. Eesti spordiorganisatsioonide esindajad osalevad aktiivselt rahvusvaheliste organisat-

sioonide töös – 86 eestlast on valitud rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide juht-

organitesse või nimetatud nende komisjonidesse või ekspertrühmadesse. Ülemaailm-

sete spordiorganisatsioonide juhtorganitesse kuulub kümme ja üle-euroopaliste spordi-

organisatsioonide juhtorganitesse üheksa eestlast. Samuti juhivad üheksa eestlast 

esimehe või aseesimehe tasemel eri komisjone. Kaks eestlast on valitud rahvusvahelise 

spordiorganisatsiooni presidendiks: aastal 2016 Rahvusvahelise Orienteerumisföde-

ratsiooni presidendiks saanud Leho Haldna valiti möödunud aastal alaliidu juhtkohale 

tagasi ka teiseks ametiajaks ning Janek Mäggi on alates 2017. aastast Maailma Kabe-

föderatsiooni president.

19. Eesti Võrkpalli Liidu president Hanno Pevkur on Rahvusvahelise Võrkpalliföderatsiooni 

juhatuse liige, Eesti Koolispordi Liidu president Lauri Luik on Rahvusvahelise Koolispordi 

Föderatsiooni juhatuse liige ning Eesti Veemoto Liidu president Vahur Joala on Rahvus-

vahelise Veemoto Liidu nõukogu liige. Eesti Kergejõustiku Liidu president Erich Teigamägi 

on Euroopa Kergejõustiku Liidu nõukogu liige, Eesti Tenniseliidu peasekretär Allar Hint 

Euroopa Tenniseliidu juhatuse liige ning Eesti Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi FIBA 

Euroopa juhatuse liige. Jaan Talts juunior on Euroopa Tõstespordi Föderatsiooni ase-

president ja Renna Unt on Euroopa Sulgpalliliidu juhatuse liige. EOK täitevkomitee liige ja 

selle sportlaskomisjoni esimees Gerd Kanter valiti 2017. aastal Euroopa Olümpia-

komiteede sportlaskomisjoni esimeheks ja kuulub tänu sellele ka Euroopa Olümpiakomi-

teede juhatusse.

20. ESVL korraldab igal aastal rahvusvahelistel tiitlivõistlustel medaleid võitnud seenior-

sportlaste pidulikku autasustamist. Lisaks antakse ka spordialade parimatele ühekordne 

stipendium.

21. ESVL koostöös  FIMBA Maxibasketballiga  on kaasatud  Euroopa meistrivõitluste korral-

damisele, mis toimuvad 2023.aastal Tartus. Koostöös Eesti Suusaliiduga teeb ESVL 

ettevalmistusi 2023.aastal toimuvateks Euroopa seeniorite murdmaasuusavõistluste  

korraldamiseks Otepääl. Iga-aastaselt toimub kergejõustikus Balti matš Eesti, Läti ja 

Leedu seeniorisportlaste osavõtul ning Eesti-Soome seeniorisportlaste maavõistlus 

laskmises.
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22. EPK toetab oma tippsportlaste ja rahvusvahelisel tasemel võistlevate sportlaste 

treeningtegevust, korraldab ühisvõistlusi puuetega inimestele ujumises, kergejõustikus, 

males, kabes ja muudel spordialadel.

23. EMSL Jõud osaleb aktiivselt kahe rahvusvahelise spordiorganisatsiooni töös. Spordiliit 

Jõud on Rahvusvahelise Spordi ja Kultuuri Liidu (ISCA) asutajaliige 1995. aastast ning 

Rahvusvahelise Töölis- ja Amatöörspordi Konföderatsioon (CSIT) liige 2009. aastast.

24. Maakonna spordiliidu töötajad aitavad kaasa rahvusvaheliste võistluste korraldamisele 

maakonnas, olles võistluse korralduskomitees või vastutades mõne korraldusvaldkonna 

eest. 

25. Ida-Viru maakonnas on hästi käivitunud Reinar Halliku korvpalliakadeemia.

26. Maakonna spordiliidud tunnustavad maakonna parimaid sportlasi, treenereid ja võist-

kondi ning vastavalt võimalustele toetatakse nende tegevust preemiaga.

27. Mitmetel maakonna spordiliitudel on sõpruspiirkondi lähiriikides, keda kutsutakse 

võistlustele ning kelle võistlustel ka ise osaletakse. 

28. Rapla maakonnas alustati 2020. aastal maakonna kohalike omavalitsusüksuste, haridus-

asutuste ja erinevate spordivaldkonnas tegutsejate ühise noortespordi koostöö-

võrgustiku (nn Raplamaa Spordiakadeemia) kujundamist. Projekti eesmärk on luua 

eeldused piirkondlikule spetsiifikale vastavatoimiva koostöövõrgustiku väljakujunemi-

seks, mille kaudu tagatakse maakonna noorsportlastele parimad arenguvõimalused ja 

kvaliteetsed teenused, maakonna spordiobjektide tõhusam kasutamine ja spordivald-

konna mõistlikum rahastamine.
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