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• Kõik spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonid:

– … sh spordi katusorganisatsioonide liikmeskonda kuuluvad
spordiorganisatsioonid

– …. sh mitte tegutsevad spordiorganisatsioonid

– …. sh spordiorganisatsioonid, mille andmed ei ole
muutunud

– … sh kui andmed esitati vahetult enne 1. sept k.a

• Spordiregistrisse kandmata organisatsioonid:
– uued, tegutsevad spordiorganisatsioonid

(kõigepealt registreerimistaotlus ja seejärel andmed)

– spordi katusorganisatsioonide liikmeskonda kuuluvad
muud organisatsioonid (registreerimistaotlus)

Kes peavad andmeid esitama?



Milliseid andmeid tuleb esitada?
•2020. a tegevusandmed:

– tegevusalad, tegutsemise staatus, kontaktandmed,
liikmeskond (katusorganisatsioonidel), spordi
harrastamine spordiklubis (harrastajate arvud,
treenerid ja juhendajad, tegutsemispaigad),
tegevpersonal, rahvusvaheline tegevus
(spordiühendustel ja –liitudel), litsentside andmed
(spordialaliitudel)
Rasvases kirjas on menüüpunktid, kus ilma uuendamiseta pole võimalik ankeeti esitada.

•maj.aasta 2019 tulude-kulude andmed

– maj.aasta aruanne (ESR kannab üle äriregistrist)

– 3 täiendavat arvu, mida maj.aasta aruandest üle kanda
ei saa (üksikisikutelt saadud tuud, treenerite
tööjõukulud, sportlaste tööjõukulud)



• Spordiorganisatsiooni usaldusväärsus, nähtavus

• Spordiorganisatsiooni kohustus riigi ees (ESR
põhimääruse § 29 lg 1)
– Spordiregistrile esitatud andmete põhjal tekib riigil ülevaade

spordiorganisatsioonide tegevusest, spordi olukorrast

• Sporditoetused - riik saab maksta toetust
spordiorganisatsioonile:

1) kui spordiorganisatsioon on kantud spordiregistrisse;
2) spordiorganisatsioon on enda andmed spordiregistris
õigeaegselt ajakohastanud (Spordiseadus § 9 lg 1)

Miks tuleb andmeid esitada?



Olulisemad muudatused aastal 2020

Spordialaliidud
- sportlaste litsentside arvandmed

Spordi harrastamisega tegelevad spordiorganisatsioonid
- teenusepõhine harrastamine
- filiaalid

Kõik spordiorganisatsioonid
- maj.aasta aruande esitamise tähtaeg

Kõik muudatused detailselt - www.spordiregister.ee/ESR_muudatused_2020.pdf



Litsentsid spordialaliitudes

Eesmärk

Omada ülevaadet spordialaliidu võistlussüsteemis
osalevate sportlaste arvu ning vanuselise ja soolise
koosseisu kohta.

Andmekoosseis

Spordialaliidu esindatava iga spordiala või distsipliini
kohta:
1) täiskasvanud (20 a ja vanemate) litsentsitud sportlaste arv kokku,

2) …sh täiskasvanutest naised;

3) noorte (5-19 a) litsentsitud sportlaste arv kokku,

4) …sh noortest tüdrukud.



Teenusepõhine harrastamine

Eesmärk

Saada ülevaade spordialade arengust ja harrastajate
jagunemisest spordi harrastamise vormi järgi.

Teenusepõhise harrastamise tuvastab ja määratleb ESR
volitatud töötleja eelnevalt esitatud andmete põhjal.

Kui spordiorganisatsioonil on määratud antud spordialal
teenusepõhine harrastamine, siis ta täidab spordiharrastajate
arvandmete esitamisel kaks tabelit - organiseerunud ja
teenusepõhine harrastamine.



Teenusepõhine harrastamine 2

Organiseerunud spordi harrastamine –
nn traditsiooniline spordi harrastamine - toimub spordiklubis
hooajaks eelkomplekteeritud treeningrühmades või
spordiharrastaja individuaalplaani alusel.

Teenusepõhine spordi harrastamine (nt fitnessklubid, golfi- ja
tenniseklubid jne) – spordi harrastamine spordiklubis toimub
harrastajaga sõlmitud pikaajalise lepingu alusel, mis
võimaldab osalemist rühmatreeningus, personaaltreeneri
teenuste ja / või spordiklubi infrastruktuuri (näiteks jõusaali,
ujumisbasseini, golfiväljaku, tenniseväljaku jms) kasutamist
iseseisvaks spordi harrastamiseks harrastaja enda äranägemise
järgi lühikese eelbroneerimisega või ilma.



Filiaalid

Eesmärk

Saada täpsem ülevaade harrastajate ja
treenerite/juhendajate jaotuvusest kohaliku
omavalitsuse täpsusega.

Filiaal – spordiklubi registripõhisest asukohast erinevas KOV
üksuses asuv sportimispaik, kus spordiklubi viib regulaarselt
(vähemalt 1 kord nädalas hooaja või poolaasta jooksul) läbi
treeninguid, mille peamise osalejaskonna moodustavad selles
KOV-üksuses elavad harrastajad. Ühes KOVis asuvad erinevad

tegutsemispaigad loetakse üheks filiaaliks.



Filiaalid 2

Filiaalide olemasolu tuvastab ja määratleb volitatud töötleja
eelnevalt esitatud andmete põhjal.

Kui spordiorganisatsioonil on määratud antud spordialal
filiaalid, siis ta täidab spordiharrastajate arvandmete
esitamisel iga filiaali kohta eraldi tabeli.

Filiaalides tegutsevate treenerite ja juhendajate märkimisel
märgib spordiklubi iga treeneri kohta tema peamise
tegutsemiskoha KOV üksuse täpsusega.



Majandusaasta aruande tähtaeg

18.05.2020 Riigikogu ajutine seadusemuudatus:

mittetulundusühingud, sihtasutused ja äriühingud, kellel on
kohustus esitada majandusaasta aruanne äriregistrile
ajavahemikul 2020. aasta 12. märtsist 31. augustini, peavad
esitama aruande äriregistrile hiljemalt 2020. aasta 31.
oktoobril.

NB! Seadusemuudatus puudutab aruannete esitamise tähtaega, mitte
majandusaasta lõppemise kuupäeva.

Muudatus on ühekordne ja puudutab aastaaruande esitamist
2020. aastal. Järgmisel aastal kehtib taas tavapärane
majandusaasta aruande esitamise tähtaeg ehk kuus kuud peale
majandusaasta lõppu.



Andmete esitamine

Tähtaeg - 31. oktoober

Spordiorganisatsiooni andmehalduril tuleb esitada
eeltäidetud e-ankeet

• www.spordiregister.ee/admin

• juurdepääsu omab eelnevalt määratud andmehaldur või
andmete sisestaja

Andmete esitamise kuupäevaks loetakse korrektsete andmetega e-
ankeedi esitamise kuupäeva.

Andmeid võetakse vastu ka pärast tähteaga, kuid punane hoiatusmärk
enne andmete järgmist uuendamist (2021) ära ei kao!



Täiendav info:
EESTI SPORDIREGISTER

Spordikoolituse ja –Teabe SA
Tel 7 303 407, esr@spordiinfo.ee

www.spordiregister.ee
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