
Spordistrateegia 2030  
koostamine ja rakendamine 

Protsess, sisu, vorm 

 

Toomas Tõnise 

Eesti Olümpiakomitee asepresident 

 

 



Protsessi käivitamine  

 

Kultuuriministeerium ja Eesti Olümpiakomitee  

allkirjastasid ühiste kavatsuste protokolli 
eesmärgiga:  

alustada spordipoliitika prioriteete käsitleva 
arengustrateegia „Eesti sport 2020“ 
väljatöötamist. 

 

11. detsembril 2012.a. 



Protsess 

 

Kultuuriminister kinnitas JUHTKOMITEE-1  

21.05.2013 

Juhtkomitee esimesel koosolekul rakendati juhtrühm, 
korralduslik töö Spordikoolituse ja –Teabe SA kaudu  

27.05.2013 

 

Kinnitati VV tegevuskava (koalitsioonileping), milles: 

Viime lõpuni Arengustrateegia Sport 2030 koostamise 

24.04.2014 



Protsess 

 

Kultuuriminister kinnitas JUHTKOMITEE-2 

09.06.2014 

Tõnu Seil (KuM), Lauri Luik (RK), Kalvi Kõva (RK),     
Neinar Seli (EOK), Eili Lepik / Keit Parts (Riigikantselei), 
Madis Lepajõe (HTM), Merle Männik (KuM),            
Marike Eksin (SoM), Marika Tuusis (RaM),                    
Tea Danilov (MKM), Ria Sadu-Needo (SiM),              
Einar Lillo (Sim)  

Juhtkomitee koosolek 29.08.2014. 



Protsess 

 

 

Juhtrühm: 

Toomas Tõnise, Mart Einasto, Madis Lepajõe,  

Peeter Lusmägi, Merle Männik, Ingrid Muuga,  

Tiit Nuudi, Aivar Pohlak, Kristjan Port, Aavo Põhjala, 
Martti Raju, Tõnu Seil, Siim Sukles, Veiko Ulp ja  

Henn Vallimäe. 

 



Protsess 

 

Juhtrühma koosolekud (27): 

02.07.2013; 08.08.2013; 16.09.2013; 14.10.2013; 
02.12.2013; 15.01.2014; 03.02.2014; 24.03.2014; 
14.04.2014; 28.04.2014; 13.05.2014; 27.05.2014; 
17.06.2014; 27.06.2014; 02.07.2014; 08.07.2014; 
15.07.2014; 22.07.2014; 30.07.2014; 05.08.2014; 
12.08.2014; 19.08.2014; 10.09.2014; 25.09.2014; 

07.10.2014; 17.10.2014; 10.11.2014 

 



Protsess 
 

Kohtumised spordiliitudega - ajurünnakud, 
rõhuasetused, tutvustus: 

24.09.2013;  

05.06.2014;  

11.09.2014 
   

Ettepanekute tutvustamine juhtkomitees:   

29.08.2014 
   

Arutelu rahandusministeeriumis - dokumendi  

staatus & vorm 02.09.2014   
 



Protsess 
 

 

Tutvustatud EOK erinevates kogudes:  

esindajate kogus  12.12.2013 

täiskogus   16.04.2014    

täitevkomitees   28.08.2014 
   

Koostatud ettepanekud saadeti 
spordiorganisatsioonidele e-posti teel  

ja  avati aruteludeks/kommenteerimiseks  

veebis 12.09.2014 
http://www.spordiregister.ee/arengustrateegia/ 



Vorm 

 

 

Protsessi käigus on koostatud kaks dokumenti 

Mahukam:  

ETTEPANEKUD EESTI SPORDIPOLIITIKA PÕHIALUSTE 
2030 KOOSTAMISEKS    

on eelnevalt laiali saadetud / veebis aruteludeks 

On aluseks aruteludeks VIII Eesti Spordi Kongressil,   

st täna - 13.11.2014.a. ja siin – Paides! 
   

 



Vorm 

 

 

Mahukama dokumendi (ettepanekute) põhjal koostas 
juhtrühm kavandi või eelnõu  

strateegilise arengudokumendi  

„Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“   

algatamiseks ja menetlemiseks Riigikogus  

 

 



Vorm 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ettepanekud 
„Eesti 

spordipoliitika 
põhialused 

2030“ 
koostamiseks 

„Eesti 
spordi-
poliitika 

põhialused 
2030“ 

Valdkonna 
arengukava
programmid 

ajalised 
perioodid 

eesmärkide 
kaupa 

rahad ja 
vastutajad 



Vorm 
 

Riigieelarve seadus  

§ 19. Strateegilised arengudokumendid 

(2) Poliitika põhialused on arengudokument, milles 
määratakse ühe või mitme omavahel seotud 
poliitikavaldkonna visioon, üleriigiline eesmärk ja 
prioriteetsed arengusuunad. 

(3) Valdkonna arengukava on arengudokument, milles 
määratakse terviklikult ühe või mitme poliitikavaldkonna 
üldeesmärk, alaeesmärgid ja nende mõõtmist 
võimaldavad mõõdikud ning poliitikainstrumendid, mille 
kaudu seatud eesmärke plaanitakse saavutada. 



Vorm 
POLIITIKA PÕHIALUSED 

Kinnitab Riigikogu 

Ei pea tingimata katma kogu riigi tegevust, 
käsitletakse prioriteetseid valdkondi  

Koostamise vajadus võib olla sätestatud seaduses või 
teeb Riigikogu eraldi otsuse 

Näitab visioonidokumendina ära põhieesmärgid ja 
pikaajalised arengusuunad. Dokument ei ole 
riigieelarve vahendite kavandamise aluseks  



Vorm  
POLIITIKA PÕHIALUSED 

Ei sisalda detailset kava tegevuste ja rahastamiste 
kohta 

Koostamise ülesande võib panna Riigikogu komisjonile 
või valitsusele 

Arutatakse ja kiidetakse heaks Riigikogu täiskogu poolt 



Vorm 
POLIITIKA PÕHIALUSED 

Vaadatakse piisava regulaarsusega üle parlamentaarse 
debati käigus 

Tähtajatu või üle 10 aasta perspektiiv 



Sisu 
 

Spordiorganisatsioonidel tunnetatav vajadus pikemaajalise 
kindlustunde loomiseks! 

Spordipoliitilisi dokumente olnud senini kaks:  

1989.a. Eesti spordikontseptsioon 

1994.a. Eesti Spordi Harta 

   

Riigile on oluline omada spordiorganisatsioonidega koostöös 
seatud pikemaajalisi sihte! 

Veel tähtsam, et eesmärgid teeniksid ühiskonna huve - 
maksumaksja raha kasutamine – 

ja spordiliikumine tunneks oma rolli selles!   

  



Sisu 
 

Samas küllaltki levinud hoiakud: 

 

„Mis neist arengukavadest kasu?“ 

 

„Parim kava: andke raha ja ärge segage!“  

 

„Kus raha on?“ 

  

  



Sisu 
 

Juhtkomitee / juhtrühm valisid kitsa - „tehnoloogilise“ 
spordi arenguplaani asemel laiema vaate: 
   

KUIDAS LIIKUMISE JA SPORDI ABIL ON VÕIMALIK 
KUJUNDADA INIMESTE ELU KVALITEETSEMAKS. 
    

seetõttu sõnastati üldeesmärk:    
  

Eestimaalaste elujõud, elukeskkonna rikkus ja Eesti 
riigi hea maine liikumise ja spordi arendamise kaudu. 

 



Sisu 
 

Üldeesmärgi saavutamist kavandatakse nelja  
strateegilise eesmärgi abil: 

• Valdav osa elanikest liigub ja spordib 
   

• Liikumine ja sport on tugeva organisatsiooniga 
oluline majandusharu ning tööandja  

   

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

   

• Eesti on rahvusvahelisel tasemel tulemuslikult ja 
väärikalt esindatud  

 



Sisu 
 

Strateegilised eesmärgid on ettepanekutes 
liigendatud alaeesmärkideks ja alaeesmärkide 
paremaks mõistetavuseks ning realiseeritavuseks 
kirjutatud lahti sisupunktidena. 
   

Ettepanekute kogumis on toodud ka mitmete 
ajurünnakute tulemused edusammude ja 
kitsaskohtade osas  

seosed teiste valdkondade ja nende kavadega 

statistilised materjalid ja prognoosid  


