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SPORDIPROGRAMM 2020–2023 
 

 

Sissejuhatus 

Spordijuhtimine on Eestis detsentraliseeritud ning eraõiguslike juriidiliste isikutena tegutsevad 
spordiorganisatsioonid on oma otsustes iseseisvad. Riigi ja kohalike omavalitsuste roll on õigusaktide, 
toetuste ja investeeringute kaudu luua spordiorganisatsioonidele tegutsemiseks ja elanikkonna 
liikumisharrastuse edendamiseks soodsad tingimused. Eesti spordipoliitika visiooni, üleriigilised eesmärgid 
ja prioriteetsed arengusuunad määrab kindlaks Riigikogus kinnitatud arengustrateegia „Eesti spordipoliitika 
põhialused aastani 2030“ (edaspidi „Sport 2030“). „Sport 2030“ kohaselt on sport ja liikumine kõikide 
demograafiliste ja sotsiaalsete sihtgruppide tegevuse tervistava, hariva, meelelahutusliku ja sotsiaalse 
toimega osa, mis mitmekesistab kultuuri ja noorsootööd ning panustab lõimumisse, tööhõivesse ja 
majandustegevusse. 

Spordiorganisatsioonide roll on sporditegevuse sisuline korraldamine. Eestis ei tegutse ühtegi riiklikku 
spordiorganisatsiooni ega asutust. Kultuuriministeerium on Tehvandi Spordikeskuse SA üks asutajatest ja 
Jõulumäe Tervisespordikeskuse SA ainuasutaja. Spordi katusorganisatsioon on Eesti Olümpiakomitee 
(edaspidi EOK), millel on 31.12.2019 seisuga 125 liiget, sh 70 spordialaliitu, 18 üleriigilist spordiühendust, 
19 piirkondlikku liitu ja 18 füüsilist isikut. 

 „Sport 2030“ on kõikide spordivaldkonna tegevuste kavandamise alus. Spordivaldkonna riiklike tegevuste 
elluviimise eest vastutab Kultuuriministeerium ning tegevused ja teenused kavandatakse 
spordiprogrammis. Spordi valdkonna eesmärgid saavutatakse mitmete teiste valdkondade eest vastutavate 
ministeeriumide, kohalike omavalitsuste ning era- ja kolmanda sektori tegevuste elluviimise koosmõjus. 
Spordiprogrammi Kultuuriministeeriumi tegevustes ja teenustes kajastuvad ka Tehvandi Spordikeskuse, 
Jõulumäe Tervisespordikeskuse ning avalik-õigusliku juriidiliste isiku Eesti Kultuurkapitali spordiga seotud 
tegevused, ressursid ja pakutavad teenused. 

 

Tulemusvaldkond Sport 

Tulemusvaldkonna 
eesmärk 

Liikumisel ja spordil on oluline ja kasvav roll eestimaalaste elujõu 

edendamisel, rikka elukeskkonna loomisel ning Eesti riigi hea maine 

kujundamisel. 

Valdkonna arengukava Arengustrateegia „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“ 

Programmi nimi Spordiprogramm 

Programmi eesmärk Tagatud on toimiv spordikorralduse süsteem lähtuvalt Euroopa 

spordi mudelist. 

Programmi periood 
 2020.–2023. aasta 

Peavastutaja 
(ministeerium) 

Kultuuriministeerium 

Kaasvastutajad (oma 
valitsemisala asutused) 
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Programmi juhtimiskorraldus 

Spordiprogrammi koostamise ja elluviimise eest vastutab ning seiret koordineerib Kultuuriministeerium 
spordi asekantsleri juhtimisel. Ministeerium kavandab programmi eesmärgid lähtuvalt strateegiast „Sport 
2030“. Elluviidavad tegevused ja prioriteedid lähtuvad Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi ülesannetest, 
on kooskõlas riigieelarve strateegia protsessiga nelja aasta lõikes ning täpsustatakse ühe aasta lõikes 
riigieelarve protsessis. Kultuuriministeerium uuendab ja pikendab programmi ühe aasta võrra igal aastal, 
mis tagab kooskõla riigi eelarvestrateegia perioodi ja riigieelarveliste vahenditega.  

Strateegiadokumendi „Sport 2030“ kohaselt koostab ja esitab Kultuuriministeerium alates 2016. aastast 
igal aastal Vabariigi Valitsusele ning Riigikogule ülevaate strateegia elluviimisest. Kultuuriminister peab 
aruande kohta ka aastat kokkuvõtva kõne Riigikogus.  

Spordiprogrammi rakendamisest, mis keskendub Kultuuriministeeriumi rahastatavatele tegevustele, 
koostab ministeerium igal aastal lisaks tulemusaruande, mis esitatakse Rahandusministeeriumile riigi 
eelarvestrateegia koostamise protsessis hiljemalt järgneva aasta 1. märtsiks. Kui Riigikogu on riigieelarve 
kinnitanud, avalikustatakse kinnitatud spordiprogramm, kus on  riigieelarve seaduse vastuvõtmisel tekkinud 
erisused korrigeeritud, Kultuuriministeeriumi kodulehel 15 tööpäeva jooksul riigieelarve Riigikogus 
vastuvõtmisest arvates. 

 

Programmi eesmärk, mõõdikud ja eelarve 

Programmi eesmärk tuleneb otseselt „Sport 2030“ peamisest eesmärgist: liikumisel ja spordil on oluline ja 
kasvav roll eestimaalaste elujõu edendamisel, elukeskkonna rikkuse loomisel ning Eesti riigi hea maine 
kujundamisel. 

Spordiprogrammi eesmärk täpsustab Kultuuriministeeriumi rolli: tagatud on toimiv spordikorralduse 
süsteem lähtuvalt Euroopa spordi mudelist. 

 

Tulemusvaldkonna ja programmi mõõdikud 

Mõõdik, sh allikas Algtase 

 

Sihttase 1 
(2020) 

Sihttase 2 
(2021) 

Sihttase 3 
(2022) 

Sihttase 4 
(2023) 

Liikumisharrastusega 
regulaarselt tegelevate 
inimeste osakaal 16–64 
vanusegrupist, % (Tervise 
Arengu Instituut) 

40,2 (2018) 53 Ei mõõdeta 55 Ei mõõdeta 

Spordiorganisatsioonide arv 
(Eesti spordiregister) 

 2661 (2019) 2700 2700 2700 2700 

Harrastajate arv 
spordiklubides ja 
spordikoolides (Eesti 
spordiregister) 

184 481 (2019) 

 

188 000 192 000 196 000 200 000 
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Spordiklubides ja 
spordikoolides sporti 
harrastavate 5–19 aastaste 
noorte osakaal kogu 
vanusegrupist, % (Eesti 
spordiregister, 
Statistikaamet) 

52,15 (2019) 53,5 55 56,5 58 

Treenerikutsete arv (Eesti 
spordiregister) 

 3400 (2019) 3 425 3 450 3 475 3 500 

 

Programmi eelarve  

KULUDE JA 
INVESTEERINGUTE JAOTUS 
MEETMETE JA PROGRAMMI 
TEGEVUSTE VAHEL (eur) 

2020 eelarve 2021 eelarve 2022 eelarve 2023 eelarve 

Spordiprogramm 44 770 715 € 35 934 968 € 32 413 924 € 32 536 566 € 

Liikumisharrastuse 
edendamine 8 107 516 € 2 112 205 € 2 115 257 € 2 116 242 € 

Organiseeritud 
liikumisharrastuse poliitika 
kujundamine, toetamine ja 
arendamine 

8 107 516 € 2 112 205 € 2 115 257 € 2 116 242 € 

Saavutusspordi edendamine 36 663 199 € 33 822 763 € 30 298 667 € 30 420 324 € 

Ausa spordi ja 
sporditurvalisuse tagamise 
poliitika kujundamine, 
toetamine ja arendamine 

274 989 € 277 978 € 279 578 € 281 178 € 

Saavutusspordi poliitika 
kujundamine, toetamine ja 
arendamine 

36 388 210 € 33 544 785 € 30 019 089 € 30 139 146 € 

 
 

Olukorra lühianalüüs 

Spordi riikliku andmebaasi (edaspidi spordiregister) kohaselt oli Eestis 2019. aastal ligi 2500 spordiklubi, 
440 spordikooli, üle 3300 spordiobjekti ja ligi 3400 treenerikutsega treenerit. 

Eestis on hea ja toimiv spordiorganisatsioonide võrgustik, spordiregister, mis võimaldab teha tõenditel 
põhinevat spordipoliitikat ning Euroopa üks paremaid treenerite kutsekvalifikatsiooni süsteeme. 
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EOK liikmeskonda kuuluvate spordialaliitude peamine eesmärk, mis haakub otseselt ka „Sport 2030“ 
eesmärkidega, on Eesti sportlaste ja võistkondade tulemuslik ja väärikas esindatus rahvusvahelistel 
tiitlivõistlustel. Tagamaks saavutusspordi arendamiseks soodsaimat keskkonda, on Kultuuriministeerium 
alates 2015. aastast läbi viinud spordireformi, mille käigus on oluliselt korrastatud spordi rahastamise 
aluseid. Spordi rahastamise korrastamisega jätkatakse. Spordireformiga seonduvalt käivitati 2019. aastal 
koostöös EOK-ga Team Estonia projekt, mille eesmärk on tagada kõikidele olümpiamängude ja 
maailmameistrivõistluste (OM distsipliinidel) esikümne potentsiaaliga sportlastele piisav ettevalmistus 
ning osalemine tiitlivõistlustel koos kvaliteetsete tugiteenustega. 

2019. aastal võitsid eesti sportlased tiitlivõistlustelt 163 medalit, millest ainult 19 võideti olümpia 
distsipliinidel. Vaatamata medalite üldarvu kasvule ei ole olümpia distsipliinidel võidetud medalite arv 
viimastel aastatel kasvanud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Sport 2030“ üks neljast suurest eesmärgist on see, et valdav osa elanikest liigub ja spordib. 
Liikumisharrastajate osakaal Eestis oli 2018. aastal 40,2% ning 2016. aastal 42% (Rahvastiku 
Tervisekäitumise Uuring). Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisespordi harrastamise sagedus soo ja 
vanuserühma järgi on viimase kahe aastaga langenud.  

Probleemiks on laste puudulikud liikumisharjumused. Maailma Terviseorganisatsioon WHO soovitab liikuda 
vähemalt 60 minutit päevas, kuid Eesti lastest ei liigu piisavalt 75%. Suure tõenäosusega jäävad nad ka 
täiskasvanuna väheaktiivseks. Samuti on suur probleem laste ülekaalulisus: iga neljas 1. klassi laps on 
ülekaaluline, keskmine kehakaal on tõusnud juba viimased 15 aastat (Laste liikumisuuring, 2015). „Sport 
2030“ strateegia raames on seatud eesmärk, et 2030. aastaks on Eesti jõudnud liikumisaktiivsuses 
Põhjamaade tasemele.  
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Viimastel aastatel on jõudsalt kasvanud harrastajate arv spordiklubides ja spordikoolides. Kui 2012. aastal 
oli harrastajana märgitud 130 839 inimest, siis 31.12.2019 seisuga oli see arv 184 481. Spordiklubides ja 
spordikoolides sporti harrastavate 5–19aastaste noorte osakaal kogu vanusegrupist moodustas 2019. 
aastal 52,15%. Samuti on kasvanud spordiorganisatsioonide  (sh spordiklubide) arv 2302-lt 2661 
organisatsioonini (sisaldab nii tegutsevaid kui ka mittetegutsevaid organisatsioone1). Selle statistika põhjal 
saab järeldada, et liikumisaktiivsuse kasvu ei suudeta tagada vaid organiseeritud sportimise 
korraldamisega. 

Spordiaususe valdkonnas on peamine asutus sihtasutus Eesti Antidoping (edaspidi EAD), mis loodi 
19.04.2007. Asutusel on kolm tegevussuunda: dopingukontrollide läbiviimine, antidopingualane koolitus- ja 
teavitustöö ning antidopingualane kohalik ja rahvusvaheline koostöö. 2019. aastal alustati EAD 
ümberkujundamist, mille tulemusena loodi 18.09.2019 uus sihtasutus Eesti Antidopingu ja Spordieetika 
Sihtasutus (edaspidi EADSE). Selle põhikirjalised eesmärgid on edendada Eestis diskrimineerimisvaba, 
eetilist ja ausat sporti, sh aidata kaasa:  
1. dopingu kasutamise ennetamisele;  
2. spordivõistlustega manipuleerimise ennetamisele; 
3. diskrimineerimise, väärkohtlemise, ahistamise jm ennetamisele spordis;  
4. spordivõistlustel osalejate turvalisuse tagamisele;  
5. muude spordis esinevate spordi ausust ohustavate probleemide lahendamisele.  

2020. aasta alguses viiakse lõpule EAD ja EADSE liitumine. 2020. aasta alguses pärast spordiseaduse 
jõustumist lisandub EADSE vastutusalasse ka Euroopa Nõukogu spordivõistlustega manipuleerimise 
vastase võitluse konventsioonist tuleneva riikliku kontaktpunkti ülesannete täitmine. Sporditurvalisuse 
valdkonnas vastutab 2016. aastal vastuvõetud jalgpallivõistlustel ja teistel spordiüritustel turvalisust, 
julgeolekut ja teenindamist käsitleva Euroopa konventsiooni rakendamise eest Politsei- ja Piirivalveamet. 

 

Meetmed, tegevused ja teenused 

Meede 1. Saavutusspordi edendamine  

Eesmärk: Eesti on rahvusvahelisel tasandil tulemuslikult ja väärikalt esindatud  

Meetme mõõdikud 

Mõõdiku nimi Algtase 

(2019) 

Sihttase 1 
(2020) 

Sihttase 2 
(2021) 

Sihttase 3 
(2022) 

Sihttase 4 
(2023) 

Täiskasvanute tiitlivõistlustel 
olümpiamängude distsipliinidel 
saavutatud kohad 1–10 (Eesti 
spordiregister) 

24 34 34 36 36 

Täiskasvanute tiitlivõistlustel 
mitte olümpiamängude 
distsipliinidel ja spordialadel 
saavutatud kohad 1–10 (Eesti 
spordiregister) 

256 260 260 260 260 

                                                           
1 Spordiorganisatsioon on mittetegutsev, kui ta on vastava sisulise info edastanud Eesti spordiregistrile 
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Noorte ja juunioride 
tiitlivõistlustel 
olümpiamängude distsipliinidel 
saavutatud kohad 1–10 (Eesti 
spordiregister) 

77 82 82 86 86 

Noorte ja juunioride 
tiitlivõistlustel mitte 
olümpiamängude distsipliinidel 
ja spordialadel saavutatud 
kohad 1–10 (Eesti 
spordiregister) 

278 250 250 250 250 

 

Täiskasvanute tiitlivõistluste 
olümpiamängude distsipliinidel 
finaalturniiridel osalenud 
suurekoosseisuliste 
võistkondade arv (Eesti 
spordiregister) 

2 0 2 1 2 

Täiskasvanute tiitlivõistluste 
mitte olümpiamängude 
distsipliinidel ja spordialadel 
finaalturniiridel osalenud 
võistkondade arv (Eesti 
spordiregister) 

1 1 1 1 1 

Noorte ja juunioride 
tiitlivõistluste olümpiamängude 
distsipliinidel finaalturniiridel 
osalenud suurekoosseisuliste 
võistkondade arv (Eesti 
spordiregister) 

1 2 2 2 3 

Noorte ja juunioride 
tiitlivõistluste finaalturniiridel 
mitte olümpiamängude 
distsipliinidel ja spordialadel 
osalenud võistkondade arv 
(Eesti spordiregister) 

0 1 1 1 1 

Eestis läbiviidud 
olümpiamängude distsipliinide 
rahvusvaheliste tiitlivõistluste 
arv (Eesti spordiregister) 

13 20 20 20 20 

Eestis läbiviidud mitte 
olümpiamängude distsipliinide 
ja spordialade rahvusvaheliste 
tiitlivõistluste arv (Eesti 
spordiregister) 

18 20 20 20 20 
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Tegevus 1.1. Saavutusspordi poliitika kujundamine, toetamine ja arendamine  

Eesmärk: tagatud on rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline keskkond saavutusspordi arendamiseks     

Tegevuse mõõdikud 

Mõõdiku nimi Algtase 

(2019) 

Sihttase 1 
(2020) 

Sihttase 2 
(2021) 

Sihttase 3 
(2022) 

Sihttase 4 
(2023) 

Tegutsevate 
spordiorganisatsioonide arv 
(Eesti spordiregister) 

2 329  2350 2350 2350 2350 

Riigi sihtasutuste 
sporditaristu on 
rahvusvahelisel tasemel 
(Kultuuriministeerium) 

Jah Jah Jah Jah Jah 

Kultuuriministeeriumi 
tööplaani ülesanded on 
täidetud 
(Kultuuriministeerium) 

Jah Jah Jah Jah Jah 

Toetatavate kõrgema 
kategooria treenerite 
brutopalga suhe Eesti 
keskmisesse palka 
(Kultuuriministeerium, 
Rahandusministeerium) 

0,72 (2018) 0,82 0,91 0,99 1,00 

 

 

Tegevuse kirjeldus 

Saavutusspordi poliitika kujundamine ja toetamine ning tingimuste loomine spordiga tegelemiseks on 
Kultuuriministeeriumi spordivaldkonna peamine roll ja ülesanne. Spordialaliitude, -klubide ja -koolide ning 
teiste spordiühendustega on Eestis toimiv spordikorraldus, mis tagab võimalused nii noortele kui ka 
täiskasvanutele harrastus- või tippspordiga tegelemiseks. Ajakohastatud sporditaristu kaudu luuakse 
kõikjal Eestis tingimused nii saavutusspordi arenguks kui ka liikumisharrastusega tegelemiseks. Tegevuse 
kaudu toetatakse riiklikult spordiorganisatsioonide harrastus-, tipp- ja noortespordi arendamist, 
rahvusvaheliste spordiürituste korraldamist, antakse investeeringutoetusi uute spordirajatiste ja 
lähiliikumispaikade ehitamiseks ning olemasolevate ajakohastamiseks. 
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Programmiperioodi olulisimad tegevussuunad ja uued algatused: 

 Vabariigi Valitsus otsustas 2018. aastal, et 2019. aastast käivitatakse koondise tasemel 
sportlastele ja edukatele võistkondadele toetussüsteem Team Estonia. Tippspordile suunatud 
toetused ei võimalda spordialaliitudel kõiki koondisi ellu kutsuda, tagada piisavat ettevalmistust 
tiitlivõistlusteks, taustapersonali, sh treenerite ja meditsiinipersonali vajalikku kaasatust. Toetused 
spordialaliitudele on tihti projektipõhised, mis ei võimalda tegevuste ja eesmärkide pikaajalisemat 
planeerimist. Koostöös EOK ja spordialaliitudega on välja töötatud Team Estonia arendamise 
põhimõtted, mida analüüsitakse jätkuvalt. Valitsus otsustas toetada Eesti spordikoondist 
edendavat Team Estoniat 2020. aastal 3 miljoni euroga, mis on 2 miljonit enam kui 2019. aastal. 
Team Estonia eesmärk on toetada medalite võitmist olümpiamängudelt ja tõsta tippspordi kaudu 
Eesti tuntust. 

 Alates 2015. aastast on spordiorganisatsioonidele eraldatud treenerite tööjõukulude toetust, mille 
eesmärk on aidata spordiorganisatsioonidel tagada treeneritele sotsiaalsed garantiid ning 
treenerite palga viimine koos spordiorganisatsioonidega Eesti keskmisele tasemele. Alates 2018. 
aastast kehtib põhimõte, et riik toetab 1,1 miljoni treeningtunni läbiviimist ja kuni 50% treeneri 
brutotasust, mille ülejäänud osa katavad spordiorganisatsioonid. Treeneritesse panustamine 
kannab endas laiemat ühiskondlikku rolli. Treenerite palga kasvades on võimalik tagada vajalik 
inimressurss, kes aitab noortes kasvatada spordiarmastust ning arendab nende kehalisi võimeid ja 
oskusi, mis aitab omakorda suurendada sporti harrastavate inimeste arvu ja viia ellu riigi huvi spordi 
edendamisel. 

 Jätkuv ebamäärasus sportlastele stipendiumide maksmise süsteemis toob kaasa ebakindlust 
spordimaastikul. Stipendiumi maksmine tulevikku suunatud toetusena sportlike võimete 
arendamiseks on vajalik ja põhjendatud. Paraku on praktikas olukordi, kus sportlase ja 
spordiorganisatsiooni suhe vastab töösuhte tunnustele, kuid sportlasele makstakse töötasu 
asemel tulumaksuvabasid stipendiume, jättes seeläbi maksmata riiklikud maksud ning tagamata 
sportlasele riiklikud ette nähtud sotsiaalsed garantiid. Kultuuriministeerium on koos teiste seotud 
osapooltega ette valmistanud spordiseaduse muudatuse eelnõu, millega seatakse stipendiumile 
piirmäär, luuakse uue algatusena sportlase toetus ning soodustatakse spordiorganisatsioonidel 
sportlastega lepingute sõlmimist. Vabariigi Valitsus kiitis eelnõu heaks 07.11.2019 ja andis 
menetluseks Riigikogule üle detsembris. 

 Spordiklubide ja spordikoolide harrastajate arv on üks olulisemaid spordi arengu ja 
spordiorganisatsioonide tehtava töö näitajaid, mistõttu soovitakse senine arvulisel tasemel 
harrastajate arvu kogumine asendada isikupõhiste andmete kogumisega. See muudatus aitaks 
tagada parema kvaliteediga andmed, mille abil kujundada efektiivsemalt spordipoliitikat ja 
arendada uusi teenuseid. Kultuuriministeerium otsib koos spordivaldkonnaga lähiaastatel 
võimalusi minna spordiregistris üle isikupõhiste andmete kogumisele. 

 Olulisemad investeeringuvajadused. Koostöös EOK-ga analüüsitakse rahvusvahelise või riikliku 
tähtsusega spordiobjektide olemasolu ja seisukorda. Riik aitab vajadusel finantseerida ka 
spordiobjekte, mis on kohaliku tähtsusega, kui selleks on mõjusad regionaalpoliitilised argumendid 
ning tagatud on omavalitsuse kaasfinantseering. 2019. aastal toetati näiteks Hiiumaale 
spordikeskuse rajamist. Programmperioodil jätkub ka SA Tehvandi Spordikeskus – Kääriku 
Spordikeskuse väljaehitamine. 2020. aasta riigieelarves on ette nähtud 6 miljonit eurot nelja 
multifunktsionaalse, aasta ringi kasutatava jalgpalli sisehalli rajamiseks Tartusse, Haapsallu, 
Viljandisse ja Raplasse. Hallide rajamise peamine eesmärk on tagada kohalikule elanikkonnale 
mitmekesised sportimisvõimalused, perspektiivis kõikides maakonnakeskustes. 
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Teenused: 

Spordiorganisatsioonide ja taristu toetamine 

Teenuse kaudu aitab riik kaasa sportlastele ja spordiorganisatsioonidele tingimuste loomisele 
saavutusspordiga tegelemiseks. Kujundatakse saavutusspordi poliitikat ja toetatakse saavutussporti 
panustavate EOK, spordialaliitude, spordiklubide, spordikoolide ja riigi osalustega sihtasutuste tegevust 
ning riiklikult oluliste spordiobjektide rajamist. Riik eraldab spordiorganisatsioonidele tegevustoetust, 
toetab noortesporti ja spordikohtunike tegevust, rahvusvaheliste spordiürituste korraldamist ning annab 
treenerite tööjõukulude toetust. 

 

Tunnustamine ja toetamine 

Riik tõstab esile ja tunnustab tulemusliku tegutsemise ja saavutuste eest sportlasi, sporditegelasi ja 
treenereid. Selleks määratakse riiklikke spordipreemiaid ja -stipendiume ning premeeritakse tiitlivõistlustel 
tulemuslikult osalenud sportlasi ja nende treenereid. 

 

Spordimeditsiini toetamine 

Tegutseb kompetentsikeskus Spordimeditsiini Sihtasutus, kellele antakse toetust sportlastele 
spordimeditsiiniliste teenuste kättesaadavaks tegemiseks.  

 

Spordiinfo kogumise ja arendustegevuste toetamine 

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse toetamise kaudu tagatakse sporditegevuse korraldamiseks ja 
juhtimiseks vajalik spordistatistika ja analüüs ning treenerite ja sporditöötajate koolitussüsteemi ning 
treenerite kutsesüsteemi toimimine. Sporditegevuse korraldamise ja juhtimise ning sporditegevuses 
osalemise tõhustamiseks peetakse arvestust Eesti spordiorganisatsioonide, spordikoolide, spordiehitiste ja 
treenerite üle. Treenerikutse andmiseks kogutakse ja väljastatakse vajalikku teavet. Tagatakse 
spordivaldkonna inimestele suunatud koolituste ja spordi valdkonna trendide analüüsi olemasolu. Peetakse 
ja arendatakse spordiregistrit, kogutakse spordistatistikat ja infoandmeid ning analüüsitakse neid, samuti 
hallatakse ja arendatakse treenerikutse süsteemi. 

 

Tegevus 1.2. Ausa spordi ja sporditurvalisuse tagamise poliitika kujundamine, toetamine ja arendamine 

Eesmärk: tagatud on ausat sporti ja sporditurvalisust toetav keskkond 

Tegevuse mõõdikud 
 

Mõõdiku nimi Algtase 
(2019) 

Sihttase 1 
(2020) 

Sihttase 2 
(2021) 

Sihttase 3 
(2022) 

Sihttase 4 
(2023) 

Toimiv ausa spordi ja 
sporditurvalisuse süsteem 
(Kultuuriministeerium) 

Jah Jah Jah Jah Jah 

Kultuuriministeeriumi 
tööplaani ülesanded on 
täidetud 
(Kultuuriministeerium) 

Jah Jah Jah Jah Jah 
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Tegevuse kirjeldus 

Tegevuse raames kujundab Kultuuriministeerium ausa spordi tagamise poliitikat ja toetab Sihtasutuse Eesti 
Antidoping tegevust. Sihtasutus Eesti Antidoping, mille on loonud EOK, on ausat sporti edendav asutus, kes 
teeb dopinguvastast võitlust ja dopingukontrolli, korraldab dopinguvastast haridustööd ning arendab 
rahvusvahelist dopinguvastast koostööd. Antidopingu valdkonda reguleerivad kaks konventsiooni: Euroopa 
Nõukogu dopinguvastase konventsioon, mille Eesti ratifitseeris 1997. aastal, ja UNESCO spordis dopingu 
kasutamise vastane rahvusvaheline konventsioon, millega Eesti liitus 2007. aastal. Need konventsioonid 
loevad üles riikide valitsuste kohustused dopinguvastases võitluses. 2016. aastal avati allakirjutamiseks 
Euroopa jalgpallivõistlustel ja teistel spordiüritustel turvalisuse, julgeoleku ja teenindamise lõimitud 
lähenemisviisi käsitleva Euroopa Nõukogu konventsioon, mis asendab eelmist, 1985. aastal sõlmitud 
jalgpallivõistluste ja teiste spordiürituste pealtvaatajate vägivalda ning muid korrarikkumisi käsitlevat 
Euroopa konventsiooni. Eesti on uue konventsiooni heaks kiitnud 14.10.2019 ja ratifitseerinud 16.12.2019. 
Konventsiooni rakendamisega tegeleb Politsei- ja Piirivalveamet. 

Kokkuleppemängude ja spordis väärkohtlemise vastase võitlusega ei tegele praegu otseselt ükski 
organisatsioon. Kokkuleppemängude vastases võitluses juhinduvad riigid Euroopa Nõukogu 
konventsioonist spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse kohta. Eesti allkirjastas konventsiooni 
2016. aastal, kuid ei ole seda veel ratifitseerinud. Väärkohtlemise vastases võitluses spordi valdkonnas 
eraldiseisvat rahvusvahelist lepingut ei ole. Spordivaldkond lähtub oma tegevustes laste kaitset seksuaalse 
ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitlevast Euroopa Nõukogu konventsioonist, Euroopa 
Nõukogu naistevastase ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioonist, ÜRO lapse õiguste 
konventsioonist ning Eestis kehtivatest õigusaktidest ja regulatsioonidest. 

 

Programmiperioodi olulisimad tegevussuunad ja uued algatused: 

 Kokkuleppemängude ja teiste spordipahede/spordieetika küsimustega ei tegele praegu ükski 
asutus. Seetõttu on Eesti Olümpiakomitee Kultuuriministeeriumi ettepanekul reformimas EAD-d, 
kujundades sellest keskse spordi aususe ja spordieetika keskuse. EOK on loonud uue sihtasutuse 
nimega EADSE. EAD ja EADSE ühinemine toimub 2020. aasta alguses. Lähiaastatel on vajadus 
arendada ka EADSE uurimisvõimekust, sh „tarka testimist“, ja laiendada ennetustegevusi asutuse 
haldusalasse jäävates valdkondades. Kavandatud spordiseaduse muudatuskavatsuste tulemusena 
saab EADSE-le anda haldusülesandena ka kokkuleppemängude vastase võitlusega tegelemise. 
Aastatel 2020–2023 võib EAD reform vajada riigipoolset lisarahastust.  

 Eesti allkirjastas Euroopa Nõukogu konventsiooni spordivõistlustega manipuleerimise vastase 
võitluse kohta 2016. aastal, kuid ei ole veel seda ratifitseerinud. Lähtudes Euroopa Liidu (EL) 
aluslepingutest peab oma liikmesriikidele konventsiooni ratifitseerimise loa andma EL, kuid 
protsess on jäänud seisma ühe EL-i liikmesriigi vastuseisu tõttu. Siiski on võimalik, et aastatel 
2020–2023 EL loa annab, misjärel tuleb Eestil Euroopa Nõukogu konventsiooni spordivõistlustega 
manipuleerimise vastase võitluse kohta ratifitseerimisprotsessiga edasi liikuda. 
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Teenused: 

Ausa spordi ja sporditurvalisuse toetamine 

Eesmärk on tagada dopinguvaba aus sport ja liikumisharrastus ning turvaline osalemine spordivõistlustel 
nii sportlastele kui ka pealtvaatajatele. Ministeeriumi tegevus seisneb õigusruumi loomises, poliitikate ja 
toetusmeetmete kujundamises, Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA tegevuse toetamises 
ennetustegevuste ja testimiste läbiviimiseks, kokkuleppemängude Eesti kontaktpunkti loomises ja 
rahastamises ning koostöö edendamises Politsei- ja Piirivalveameti ja spordiorganisatsioonidega 
sporditurvalisuse tagamisel. 

 

Meede 2. Organiseeritud liikumisharrastuse edendamine 

Eesmärk: liikumisharrastust edendav võrgustik ja liikumist soodustav keskkond on loodud 

Meetme mõõdikud 

Mõõdiku nimi Algtase 

(2018) 

Sihttase 1 
(2020) 

Sihttase 2 
(2021) 

Sihttase 3 
(2022) 

Sihttase 4 
(2023) 

Liikumisharrastusega 
regulaarselt tegelevate 
inimeste osakaal, % 16–64 
vanusegrupist (Tervise Arengu 
Instituut) 

40,2 (2018) 53 Ei 
mõõdeta 

55 Ei mõõdeta 

 

Tegevus 2.1 Organiseeritud liikumisharrastuse edendamine 

Eesmärk: liikumisharrastust edendav võrgustik ja liikumist soodustav keskkond on loodud 

Tegevuse mõõdikud 

Mõõdiku nimi Algtase 

(2019) 

Sihttase 1 
(2020) 

Sihttase 2 
(2021) 

Sihttase 3 
(2022) 

Sihttase 4 
(2023) 

Toimiv maakondlike 
spordiliitude ja 
liikumisharrastust 
edendavate 
organisatsioonide võrgustik 
(Kultuuriministeerium) 

Jah Jah Jah Jah Jah 

Toetatud on igas maakonnas 
1–2 tervisespordikeskust 
(Kultuuriministeerium) 

Jah Jah Jah Jah Jah 

Kultuuriministeeriumi 
tööplaani ülesanded on 
täidetud 
(Kultuuriministeerium) 

Jah Jah Jah Jah Jah 
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Tegevuse kirjeldus 

Kultuuriministeeriumi otsene vastutus ja roll inimese liikumisaktiivsuse tõstmisel on organiseeritud 
liikumisharrastuse, noorte huvihariduse/noortespordi (spordialaliidud/spordiklubid) ja tippspordi 
arendamine ning sporditaristu ja sportimiseks soodsa õigusruumi loomine. Programmi liikumisharrastuse 
tegevuse raames rakendatakse regionaalsete maakondlike spordikeskuste toetusmeedet ja toetatakse 
terviseradade võrgustiku arendamist. Poliitikakujundamises on vajalik edendada inimeste 
liikumisaktiivsuse tõstmisega seotud valdkondade vahelist koostööd ning tagada puuetega inimeste 
suurem kaasatus nii liikumisaktiivsusse kui ka saavutussporti. 

 

Programmiperioodi olulisimad tegevussuunad ja uued algatused 

 Liikumisaktiivsuse suurendamisel on vaja tõhustada valdkondade ülest koostööd. Vajalik on luua 
ministeeriumide ülene tervikvaade elanikkonna liikumisaktiivsuse kui ühe olulisema terviseriskide 
ennetamise viisi tõstmiseks. Kultuuriministeerium otsib võimalusi koostööplatvormi loomiseks 
Sotsiaalministeeriumi koordineeritud rahvastiku tervise arengukava, selle terviseriskide programmi 
ning liikumise ja toitumise rohelise raamatu koostamise raames. Koostöö tulemusena saab otsida 
lahendusi aktiivsemale liikumisele suunava tervishoiuteenuste arendamise ja perepoliitika ning 
inimeste kodulähedaste liikumispaikade võrgustiku kujundamiseks, et luua liikumist soodustav 
keskkond linnaplaneerimisel, kohandada koolides liikumisvõimalusi, rahastada 
spordiorganisatsioone ning liikumisharrastust toetavaid ja propageerivaid tegevusi jms. 

 Jätkub regionaalsete tervisespordikeskuste arendamine. Kultuuriministeerium algatas 2019. 
aastal uue taotlusvooru tervisespordikeskuste toetamiseks. Igas maakonnas on välja valitud kuni 
kaks tervisespordikeskust, mida järgmise nelja aasta jooksul toetatakse. 

 Spordireformi osana on eesmärk kujundada Eesti Kultuurkapitalist peamine fond, kes rahastab 
liikumisharrastuse üritusi, rohujuuretasandi sporti jt samasisulisi projekte. Praegune probleem on 
tippspordi püsirahastuse suur osakaal Eesti Kultuurkapitali eelarves, mis on samas tippspordi, 
peamiselt spordialaliitude jaoks väga suure tähtsusega. Kultuuriministeerium planeerib 
programmiperioodil tegevusi, et vabastada Eesti Kultuurkapitalis raha liikumisharrastuse ja teiste 
projektipõhiste liikumis- ja sporditegevuste jaoks. 

 Soovitakse luua tingimused, et inimesed spordiksid kogu elu. Olulisim sihtrühm on noored – riik on 
neile ellu kutsunud programmi „Liikuma Kutsuv Kool“ (edaspidi LKK; rahastab 
Sotsiaalministeerium), mis kujundab kooli keskkonda, muudab õpetajate ja laste mõttemaailma 
liikumisest ja selle vajalikkusest. Oluline on leida lisavõimalusi, kuidas Kultuuriministeerium saab 
koostöös spordi valdkonnaga noorte liikumisaktiivsuse tõstmisele kaasa aidata – näiteks koolide 
koostöö spordiklubide ja piirkondlike spordiliitudega, sh koolisport. Koolispordi organisatsioonide 
fookuses on praegu peamiselt võistlustegevus, kuid üle-eestilise võrgustikuna on suur potentsiaal 
toetada ka LKK tegevusi, mis aitaks kaasa nende õpilaste kaasamisele, kes on passiivsed ega osale 
võistlustel. 

 Tugevdatakse puuetega inimeste spordi katusorganisatsioonide võimekust, kaasates inimesi 
liikumisharrastusse ja võimaldades parimatel sportlastel tegeleda tippspordiga. Alates 2019. 
aastast liikusid erivajadustega spordi katusorganisatsioonid Eesti Paralümpiakomitee ja EO Eesti 
Ühendus koos eelarve tõusuga Sotsiaalministeeriumist Kultuuriministeeriumi kureerida. 2020. 
aastal suureneb valdkonna eelarve täiendavalt veel 200 000 euro võrra. Lisarahastuse tõusuga on 
soov aidata kaasa reformidele valdkonna juhtimises, sh tugevate katusorganisatsioonide 
kujunemisele ja seeläbi tugevamale strateegilisele partnerlusele riigiga.  
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 Maakondade spordiliitude arendamine koostöös kohalike omavalitsustega. Riik panustab 
maakondade spordiliitude tegevusse, kes pakuvad teenuseid kohalikule elanikkonnale, 
tegevustoetuse andmisega. Oluliselt oleks kohalike omavalitsuste rolli vaja tõsta ka maakonna 
spordiliitude toetamisel ning nende osatähtsuse tõstmisel kohapealse terviseedenduse 
võrgustikus.  

 

Teenused: 

Organiseeritud liikumisharrastuse toetamine  

Kultuuriministeerium edendab liikumisharrastust organiseeritud liikumisharrastusse enim panustavate 
partnerorganisatsioonide tegevuse ja projektide toetamise ning liikumist soodustava taristu, peamiselt 
regionaalsete tervisespordikeskuste ja terviseradade arendamise kaudu. 

 


