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esitamine spordiregistrile 2018.

Eelseisvatest tegemistest.

KAIRIS ULP, Eesti spordiregistri juht



Uued tähtajad spordiregistris

SPORDIORGANISATSIOONID:

1. sept - 31. okt 2018

 tegevusandmete uuendamine

 eelmise majandusaasta tulude-kulude andmete 4 arvu
(spordiorganisatsiooni taksonoomia elemendid) esitamine

6 kuud pärast majandusaasta lõppu

 majandusaasta aruande esitamine äriregistrile

SPORDIOBJEKTID:
1. veebr 2019 - uute spordiobjektide algandmete esitamine

1. märts 2019 - spordiobjektide andmete uuendamine



Kuni 31.12.2017

• Tegevusandmed (ESR):

1. märts

• Eelmise majandusaasta
tulude-kulude andmed:

• maj.a aruanne - 6 k
pärast maj.a lõppu (ÄR)

• 4 arvu 30. juuni (ESR)

Alates 01.01.2018

• Tegevusandmed (ESR):

1. sept - 31. okt

• Eelmise maj.a tulude-
kulude andmed:

• maj.a aruanne - 6 k
pärast maj.a lõppu (ÄR)

• 4 arvu - 1. sept - 31.okt
(ESR)

Spordiorganisatsioonide tähtajad enne ja nüüd



I. Muutunud andmete esitamise järjekord –
esimesena esitatakse majandusaasta aruanne
äriregistrile (valdavalt 30. juuniks)

II. Kahe spordiregistrile esitamise asemel üks
esitamine, kindlal ajavahemikul - 1. sept – 31. okt

III. Spordiregistrile esitatakse koos kahe erineva aasta
andmeid:

 jooksva aasta tegevusandmed (hetkeseisuga);

 tulude-kulude 4 arvu eelmise majandusaasta kohta

Mida uute tähtaegadega seoses arvestada?



 E-ankeeti ilma tulude-kulude 4 arvuta esitada ei saa!

 Välja arvatud juhul kui spordiorganisatsioonil on
jooksva aasta tegevusandmete esitamise hetkeks
majandusaasta aruanne äriregistrile esitamata.

 Tulude-kulude 4 arvu esitamist e-ankeedis ei nõuta:

 eelmise perioodi tegevusandmed esitamata;

 eelmise perioodi tegevusandmete järgi
spordiorganisatsioon ei tegutsenud.

Muudatused e-ankeedis



• Tegevusandmete korduval uuendamisel 01.09-31.10
arvestatakse viimasena esitatud andmeid

• Esitatud tegevusandmed arvestatakse sama aasta
statistikasse

• Tegevusstatistika valmib kiiremini, tulude-kulude
andmed aasta hiljem

• Andmete esitamise periood ühtib EHISe tähtaja ja
suuremate KOV pearahade ja noortetreenerite
toetuste taotlemise perioodidega

Muud kaasnevad muutused



Andmete uuendamine – miks oluline?

• Spordiorganisatsioonide kohustus

• Sporditoetused

Riik saab maksta toetust spordiorganisatsioonile:

1) kui spordiorganisatsioon on kantud spordiregistrisse;

2) spordiorganisatsioon on enda andmed spordiregistris
õigeaegselt ajakohastanud (Spordiseadus § 9 lg 1, 3).

• Riiklik spordistatistika

• Spordiorganisatsiooni usaldusväärsus ja nähtavus



 “!” tähendus: andmed esitamata või esitatud
hilinemisega

 Funktsionaalsus seotud treenerite tööjõukulude
toetuste menetlemise ja KM spordialaliitude toetuste
süsteemidega

 Tekivad tegevus- ja/või tulude-kulude andmete
 mitte esitamisel
 esitamisel hilinemisega
 tähtaegadele järgnevatest kuupäevadest alates

 Kehtivad kuni järgmise küsitlusperioodi vastavate
andmete nõuetekohase esitamiseni (ca 1 aasta)

Punased hüüumärgid spordiregistri
avalikul veebilehel



 Majandusaasta 2017 andmete mitte esitamisel või
esitamisel hilinemisega kuni majandusaasta 2018
aruande õigeaegse esitamiseni äriregistrile 2019. a

 Tegevusandmete 2018 andmete mitte esitamisel või
esitamisel hilinemisega - alates 01.11.2018 kuni
2019. a tegevusandmete esitamiseni (01.09-
31.10.2019)

 Majandusaasta 2017 tulude-kulude 4 arvu mitte
esitamisel või esitamisel hilinemisega - alates
01.11.2018 kuni majandusaasta 2018 4 arvu
esitamiseni 2019. a (01.09-31.10.2019)

2018. a omistatavad punased hüüumärgid



I. Andmete esitamise keskkond:
1) asukoht www.spordiregister.ee/admin

2) e-ankeedi ülesehitus ja eeltäidetus;

3) andmete esitamise võimalused ja protsess:
(andmehalduri määramine, juhtisikud,
teavituskirjad jms).

II. Andmekoosseis

III. Kohustus uuendada teatud andmeid 30-
päeva jooksul alates muutmisest
aastaringselt

Mis ei ole muutunud?



 Spordiorganisatsioonil on kohustus uuendada
andmeid spordiregistris 30 päeva jooksul
aastaringselt, kui muutuvad:

 kontaktandmed;
 tegevus- või spordialad;
 tegutsemise staatus;
 liikmeskond;
 treenerite ja juhendajate tööhõive andmed;

 andmehaldur või tema kontaktandmed.

 Andmete uuendamine toimub samal viisil kui
tegevusandmete uuendamine

30-päeva andmete uuendamise kohustus



Mis organisatsioonid peavad 1. sept-31. okt
2018 andmeid spordiregistrile esitama?

Kõik spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonid:
spordiklubid ja spordi katusorganisatsioonid
(spordiühendused, spordialaliidud, maakonna
spordiliidud, rahvuslik olümpiakomitee):

 sh kõik spordi katusorganisatsioonide liikmeskonda
kuuluvad spordiorganisatsioonid;

 sh mitte tegutsevad spordiorganisatsioonid!



• Esitatavad andmed sõltuvad: organisatsiooni liigist,
tegutsemise staatusest ja ÄR registeerimise ajast

• Organisatsiooni liigi määrab spordiregister
organisatsiooni kandmisel spordiregistrisse

• Andmete liigitus:

1) tegevusandmed

2) tulude-kulude andmed

• Tulude-kulude andmeid ei pea esitama EOK ja tema
liikmesorganisatsioonid (v.a mõned erandid)

Mis andmeid tuleb esitada?



Kõik spordiorganisatsioonid

• Üld- ja spetsiifilised andmed

• Kontaktandmed

• Tegutsemise staatus

• Tegevpersonal

• Andmehaldur

EOK ja liikmesorganisatsioonid ning muud spordiühendused

• Liikmeskond

Spordialaliidud

• Rahvuskoondiste treenerid

Tegevusandmete esitamine



Spordiklubid

• Tegevusalad

• “Sport spordiklubis” (spordi harrastamise võimaldamine):

1) spordialad, millele klubi on spetsialiseerunud;

2) harrastajate arvud ja sooline koosseis;

3) treenerite ja treenerikutseta juhendajate tööhõive;

4) sportimispaigad.

Spordiklubid ja EOKsse mitte kuuluvad spordiühendused

• Viimase majandusaasta tulud-kulud spordiorganisatsiooni
taksonoomia järgi

Tegevusandmete esitamine



Majandusaasta tulude-kulude
andmete esitamine kahes osas

 Majandusaasta aruanne äriregistrile:
 seaduses ettenähtud tähtajad:

 esitatakse 6 kuud pärast majandusaasta lõppemist;
 kui maja.a ühtib kalendriaastaga, on tähtaeg üldjuhul 30.

juuni.

 4 arvu spordiregistrile:
 spordiorganisatsiooni taksonoomia elemendid:

 üksikisikutelt saadud tulud;
 kuludest stipendiumid;
 treenerite ja juhendajate tööjõukulud;
 sportlaste tööjõukulud;

 esitatakse ajavahemikul 1. sept kuni 31. okt koos jooksva
aasta tegevusandmetega.



Tulude-kulude andmete esitamise
erisused 2018

 Kui majandusaasta lõpeb hiljem kui 30.04.18, võib
esitada eelneva majandusaasta andmed

 01.11.16 ja hiljem reg-d spordiorga-d, kes maj.a
aruannet 31. okt-ks äriregistrile ei esita teavitavad
spordiregistrit
 e-ankeedis tabelis “Tulud-kulud” vastav valik

 Äriühingud, kes omavad spordiorganisatsioonina
tegutsevat allüksust esitavad ESRle tulude-kulude
andmed vastava allüksuse kohta 01.09-31.10.18
 spetsiaalse ankeedi saamiseks võtta ühendust ESRga.



Levinud üldised vead

 Eksiarvamus - kui spordiorganisatsioon ei tegutse või
andmed ei ole muutunud, siis andmeid uuendada ei
ole vaja!

 Eeltäidetud andmeid e-ankeedis ei kontrollita ega
muudeta: treenerid, liikmeskond, veebileht, e-post!

 Muutunud kontaktandmeid, andmehalduri, liikmes-
konna ja treenerite andmeid ei ajakohastata
(30 päeva uuendamine)!

 Tulude-kulude andmed ei lähe kokku
tegevusandmetega.



Spordiklubidele meeldetuletuseks

 Spordi harrastamist võimaldav spordiklubi esitab
spordialade andmed, millele ta on spetsialiseerunud

 Spordi harrastamise võimaldamiseks ei loeta:
spordiürituse korraldamist, kursuste ja koolituste
korraldamist, kooli õppetööd või huvitegevust, harrastamist
teise organisatsiooni kaudu

 Spordiklubi harrastaja arvestuslik vanuseline alampiir: 5-
aastat (sünd 2013), harrastaja elab Eestis ja harrastab
spordiklubis spordiala lepingu või muu dokumendi alusel
sagedusega vähemalt 1 kord nädalas hooaja või poolaasta
jooksul

 Treeneri tööhõive andmete esitamisel aluseks leping ja
treeneri aktiivne harrastajate juhendamine vähemalt üks
kord nädalas



Mitmesse organisatsiooni kuuluvate
harrastajate kajastamine

Sama spordiala harrastajaid spordiregistris topelt ei kajastata:

1) harrastaja mitmes spordiklubis – kajastatakse koduklubi all,
mille määravad spordiklubid või spordiregister, lähtudes:

 treeneri tööjõukulude toetuse taotluses märgitud
andmetest;

 kellele laekuvad harrastaja treeningtasud;

 kelle palgal on treener / juhendaja;

 keda harrastaja esindab Eesti MV oma vanuseklassis.

2) harrastaja spordiklubis, kes peab ka eraspordikooli –
kajastatakse spordiklubi all

3) harrastaja spordiklubis ja muu organisatsiooni peetavas era-
või KOV spordikoolis – kajastatakse spordikooli all



Andmete esitamise võimalused

E-ANKEET
http://www.spordiregister.ee/admin

 Andmehaldur ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi kaudu
 Andmehaldurita organisatsioon peab esmalt määrama

andmehalduri
 Registrisse kandmata organisatsioon peab esmalt esitama

registreerimistaotluse

PABERVORM – veel kasutuses, aktiivselt ei reklaami
 “Eesti spordiregistri ankeet: spordiorganisatsioon (2018)”

a) Andmehaldur / juhatuse liige digiallkirjastatult e-postiga
esr@spordiinfo.ee

b) Andmehaldur / juhatuse liige allkirjastatult tähitud
postiga (Tartu kontorisse)



Andmehaldur ja tema määramine

 Andmehaldur – spordiorganisatsiooni esindaja, kes esitab
andmeid spordiregistrile

 Andmehalduri määramiseks esitab spordiregistrile taotluse
spordiorganisatsiooni esindusõiguslik isik spordiregistri
veebilehelt

 Vormi nimi “Organisatsiooni andmehalduri määramine”

 Andmehaldurit saab määrata kuni 5 aastaks ja igal ajal
muuta, ESR vormistab kasutajakonto kiiresti

 Andmehalduril peaks olema: e-posti aadress, ID-kaart
pangalingi või mobiil-ID kaudu autentimise võimalus ning
piisav arvutioskus

 ESR saadab org-dele andmehalduri volituste kehtivuse
lõppemise eelateate



Spordiregistrisse kandmata
spordiorganisatsioonid

 Spordiregistrisse kandmine on kohustuslik:
 tegutsevatele spordiorganisatsioonidele;
 spordi katusorganisatsioonide liikmesorganisatsioonidele.

 Spordiregistrisse kandmine algab taotluse esitamisest
(“Organisatsiooni registreerimistaotlus 2018”).

 Spordi katusorganisatsiooni liikmesorganisatsioon,
sõltumata liigist, peab taotluse esitama 30 päeva jooksul
alates liikmesuse tekkimisest.

 Uus spordiorganisatsioon, sõltumata liikmesusest, peab 6
kuu jooksul alates registreerimisest äriregistris:
 teatama spordiregistrile oma tegutsemise staatuse;
 tegutsemise korral esitama registreerimistaotluse ja

andmed.



Muud organisatsioonid spordiregistris

 Muu organisatsioon - mitte spordiorganisatsioon:

 liigi määrab spordiregister;

 kantakse spordiregistrisse ainult juhul kui kuulub spordi
katusorganisatsiooni liikmeskonda;

 spordiregistrisse kandmiseks peab esitama
registreerimistaotluse (spetsiaalne vorm);

 tegevusandmeid esitama ja spordiregistris uuendama
ei pea.

 Katusorganisatsioon peab tagama registreerimistaotluse
esitamise 30 päeva jooksul alates liikmesuse tekkimisest



 …saadakse EHISest

 Alates 2017.a spordiklubide ja –koolide harrastajaid
spordiregistris topelt ei kajastata:
 harrastajate ühine statistika;
 kui spordiklubi peab spordikooli, eeldatakse, et harrastajate

ja treenerite andmed kattuvad.

 Spordikooli pidaja spordiregistris spordiorganisatsi-
oonina – harrastajate andmed kuvatakse ainult
spordiorganisatsiooni all (ei kajastata spordikooli all)

 Spordikooli pidaja KOV või muu organisatsioon –
harrastajate andmed kuvatakse ainult spordikooli all
(ei kajastatata spordiklubi all)

Spordikoolide andmed spordiregistris



Eelseisvad tegemised al 2019. a -
spordiklubid

1) Teenusepõhiste harrastajate eristamine
eelkomplekteeritud treeningrühmade harrastajatest

2) Noorte harrastajate andmete esitamine
isikukoodipõhiselt:

• kohustuslik noorte ja vabatahtlik täiskasvanute puhul,
ei kehti teenusepõhiste harrastajate puhul;

• individuaalharrastajad ja treeninggrupid koos
treenerite ja tunniplaanidega.

Eesmärgid:
• usaldusväärsemad ja täpsemad andmed;
• topelt andmete esitamiste kaotamine;
• spordiregistri poolt kogutud andmete kasutamine riigi

ja KOV isikupõhiste toetuste taotlemisel ning sportlaste
terviseuuringute taseme üle otsustamiseks.



TÄNAN KUULAMAST!

Meeldivat koostööd!

Positiivset andmete uuendamist
koos spordiregistriga!
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