
 
 
 

VI Eesti Spordi Kongress – „Koostöö Eesti spordis” 
 

EV Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnavõtt 
 
 
Austatud Eesti Olümpiakomitee president, ministrid, lugupeetud kongressil osalejad! 
 
Haridus- ja Teadusministeerium käsitleb sporti olulise, paljusid eluvaldkondi läbiva 
teemana. Formaalharidussüsteemis hõlmab sport kehalise kasvatuse tunde lasteaias, 
algkoolis, põhikoolis, gümnaasiumis ja kutseõppeasutuses. Sport on huvihariduse osa ja 
sport on ka kutseharidus, mis tähendab spordispetsialistide koolitamist kutse- ja 
kõrgkoolides. Valikute illustreerimiseks koostasime „Eesti spordikoolituse puu”, 
mis kujutab igaühe võimalusi sportlikeks ja tervislikeks eluviisideks nii-öelda „hällist 
hauani”. 
 
Lisaks õppekavajärgsele kehalisele kasvatusele on Haridus- ja Teadusministeerium 
õppurspordi arengu toetamisel lähtunud vajadusest pakkuda noortele võimalusi oma 
füüsiliste võimete arendamiseks ning vaba aja sisustamiseks. Juba aastaid toetame 
noorte harrastusporti Eesti Koolispordi Liidu, Eesti Kutsekoolispordi Liidu ja Eesti 
Akadeemilisele Spordiliidu kaudu. Nimetatud ühingud kaasavad oma üritustele igal 
aastal kümneid tuhandeid noori. 

Haridus- ja Teadusministeeriumi algatusel on viimasel kolmel aastal septembri 
teisel reedel toimunud üleriigiline tervisepäev „Reipalt koolipinki”. Kõigis 
kooliastmetes lasteaedadest gümnaasiumite ja kutsekoolideni toimuvad üritused on 
suunatud õpilaste, õpetajate ja võimalusel ka lastevanemate ühisele kehalisele 
tegevusele ning tervislike eluviiside juurutamisele. Kuigi tervisepäeva korraldamine ja 
sellest osavõtt on koolidele ja õpilastele vabatahtlik, kasvab aasta-aastalt nende koolide 
arv, kes liikumisharrastust edendavad. Haridus- ja Teadusministeerium koos Eesti 
Koolispordi Liiduga on igal aastal uudseimad tervisepäeva ideed välja valinud ja neid 
võimaluste piires tunnustanud.  

Sportlaste haridusteed on Haridus- ja Teadusministeerium alati toetanud. Näiteks 
sõlmisime 2001. aastal 20-aastase hankelepingu AS-iga Audentes, mille alusel riik 
kannab Eesti Olümpiakomitee ja alaliitude väljavalitud 150 gümnaasiumiastme 
õppursportlase hariduskulud ja täieliku ülalpidamise Tallinnas ja 50 õppursportlase 
vastavad kulud Otepääl. Nimetan siinkohal AS-i Audentes kaudu toetatavad spordialad: 
 

 Tallinn: kergejõustik, korvpall,  võrkpall,  käsipall, maadlus, judo, tennis, laskmine 
 Otepää: suusatamine,  laskesuusatamine, jalgrattasport. 



 
Sellest loetelust välja jäänud spordialade tipus olevate noorte haridusteed toetame 
Eesti Olümpiakomitee kaudu järgmiselt:  
 

 umbes 250 põhikooliastme õppursportlast eri spordialadel eri paigus – toetus 
15 000 krooni; 
  umbes 60 gümnaasiumiastme õppursportlast eri spordialadel eri paigus – 

toetus 36 000 – 45 000 krooni. 
 
Lisaks oleme koos Eesti Olümpiakomiteega loonud stipendiumi - kuni 10 000 
krooni semestris - kutse- või kõrghariduse omandamiseks tasulisel õppekohal. 
Käimasoleval semestril saavad seda üle 30 tippsportlase ja treeneri. Viimatinimetatud 
stipendiume pean eriti oluliseks, sest konkursil võivad osaleda ka hiljuti 
tippspordist loobunud õppurid. Spordikongressil osalejaid pole ilmselt vaja veenda 
selles, et tippspordi ja õpingute ühendamine on väga raske, mõnikord isegi võimatu. 
Samas tahame me kõik, et meie riiki väärikalt esindanud sportlased pärast tippspordist 
loobumist omandaksid sobiva hariduse ja leiaksid meelepärase töö. Võib aga juhtuda, et 
oma katkendlike õpingute tõttu ei mahu nad sisseastumisel parimate hulka ja seega ei 
pääse riigitellimusega õppekohale. Just nimelt nende endiste või praeguste tippude 
toetamiseks lõime stipendiumi, millele saavad kandideerida Eesti või välisriikide 
tunnustatud erakõrgkoolides või riigiõppeasustustes tasulistel kohtadel õppijad. 
 
Meie tänase kongressi teema on „Koostöö Eesti spordis”. Siinkohal kasutan 
võimalust ja tänan südamest Eesti Olümpiakomiteed, kellega teeme kõike 
eelpoolkirjeldatut ühiselt juba aastaid. Meie poolt vaadates on see koostöö olnud igati 
tulemusrikas ja huvitav ning Olümpiakomitee on alati väga asjalik ja meeldiv partner.  
 
 
Austatud kongressist osavõtjad! 
 
Ma rääkisin oma sõnavõtu alguses kehalisest kasvatusest koolitundides. Jätkaksin nüüd 
veidi laiemalt. Lisaks kohustuslikule kehalise kasvatusele peab Haridus- ja 
teadusministeerium oluliseks noorte sportimist väljaspool koolitunde. Siinjuures lähtume 
põhimõttest, et igal noorel oleks huvipakkuva spordialaga võimalik tegeleda vastavalt 
oma suutlikkusele ja tasemele. Tähtis on, et sportimisvõimalus oleks igaühele 
kättesaadav talle sobivaimas kohas – olgu selleks siis kooli juures töötav 
spordiring, spordiklubi, spordikool või avatud noortekeskus.  
 
Kuidas aga suhtuvad sporti lapsevanemad? Haridus- ja Teadusministeeriumi tellis 
2005. aastal uuringu „Vanemate suhtumine laste ja noorte huviharidusse”. Uuringu 
tulemustel on kõige enam vastanuid – 85% kõige tähtsamana välja toonud 
sportimisvõimaluste olemasolu oma kodukandis. Samuti ilmnes spordiga tegelejate 
oluline ülekaal võrreldes teiste huvitegevustega – 53% lastest ja noortest tegelevad 



spordiga. 16% vastanutest sooviks aga võimalusel veelgi enam spordiga tegeleda – see 
number jääb napilt alla arvuti ja võõrkeelega tegelejate soovijate hulgale (keda on 
vastavalt 19% ja 18%).  Uuringust võib välja tuua ka selle, et 23% lapsevanematest 
soovib, et nende lastel oleks võimalus spordiga tegeleda juba alates 4. – 6. 
eluaastast. Soovitavate alade hulgas on ülekaalus need, millega lapsevanemad on ise 
tegelenud või tegelevad.  
 
Viimasel ajal pööratakse spordiklubide kõrval taas tähelepanu spordikoolidele. 
Kehtiva seaduse alusel tuleb spordikoolidel õppetööks taotleda Haridus- ja 
Teadusministeeriumilt koolitusluba. Tihti küsitakse ministrilt või ministeeriumi ametnikelt: 
„Milleks on vaja koolitusluba?” Vastus on, et koolitusluba annab lapsevanemale 
kindlustunde juhendajate kvalifikatsiooni ning lapse tervise kaitstuse suhtes. 
Lisaks saab lapsevanem üksikisiku tulumaksu soodustuse kaudu tagasi osa 
õppemaksust. 
 
Hetkeseisuga on Eestis koolitusloaga spordikooli pidajaid 43 ja neil on kokku kinnitatud 
150 õppekava. Populaarsemateks õppekavadeks on tennis, korvpall, maadlus, 
kergejõustik, judo, ujumine, purjetamine, jalgrattasport, suusatamine.  
 
Mis saab edasi? Haridus- ja Teadusministeerium on koos huvigruppidega ette 
valmistanud huvikooli seaduse muutmise eelnõu, mille Vabariigi Valitsus paar 
nädalat tagasi heaks kiitis ja Riigikogule esitas. Eelnõu kohaselt asendatakse 
praegune koolituslubade süsteem õppekavade registreerimisega Eesti Hariduse 
Infosüsteemis (EHIS). Muudatuse sisseviimine ei vähenda ega pehmenda vajalikke 
tingimusi ja põhjendatud nõudeid võrreldes koolituslubade süsteemiga. EHIS-ele 
üleminek annab Eestis esmakordselt lapsevanematele, noortele, kohalikele 
omavalitsustele,  huvikoolidele ja kõigile teistele kättesaadava ajakohase ülevaate 
huviharidusest. Seaduse rakendamisel saavad soovijad täpse ülevaate huvikoolide 
liikidest, pakutavatest huvialadest, õppetöö sisust ning iga huvialaga tegelevate noorte 
arvust. EHIS-ele üleminek loob võimaluse kõigile ühtmoodi mõistetava riigipoolse 
kaasrahastamise käivitamiseks. Kavandatava toetuse maht sõltub muidugi riigieelarve 
võimalustest ja võib aastati muutuda. Riigieelarve kujundamisel on aga kõigil 
saalisolijatel erineval moel võimalus kaasa rääkida. Kui eesmärk on ühiselt püstitatud ja 
koostöös on kokku lepitud, on ka tulemused paremad ning kiiremini saavutatavad. 
 
Millised on veel peamised eelnõuga kavandatavad muudatused? Seadusega 
korrastatakse munitsipaalhuvikoolide loomise, korralduse ja järelvalve põhimõtted 
ning antakse kohalikele omavalitsustele suurem vastutus ja otsustusõigus. 
Huvikooli töö aluseks kehtestatakse huviharidusstandard, mis määratleb huvihariduse 
eesmärgid ja üldnõuded ning huvikooli õppekava koostamise,  arendamise ja hindamise 
põhimõtted. 



Sportimisvõimaluste avardamist väljaspool huvikooli toetab käesoleval aastal 
esimest korda toimunud üle-Eestiline projektikonkurss „Avatud noortekeskus kui 
varaait”, mille eesmärgiks oli avatud noortekeskuste arendamine ja noorte vaba 
aja veetmise võimaluste mitmekesistamine. Projektikonkursi kaudu loodi 18 avatud 
põhimõttel töötavat ressursikeskust ehk „Varaaita”. „Varaait” on koht, mis omab avatud 
noortekeskuste teenuste mitmekesistamiseks vajalikke vahendeid, sh sportimis- ja 
matkatarbeid. „Varaait” laenutab vahendeid teistele noorsootöö tegijatele tasuta ning 
need on kasutamiseks üksnes mitteärilistel eesmärkidel. „Varaaitadesse” soetatud 
populaarseimateks spordivahenditeks olid jalgrattad, uisud, rulad, jalgpallid, korvpallid, 
võrkpallid, lumelauad ja mäesuusad.  

 

Austatud kongressist osavõtjad! 

Kokkuvõtteks tahaksin veelkord rõhutada spordi ja koostöö olulisust. Kõik 
sportimisvõimalused, mida perekond, riik, kohalikud omavalitsused, 
mittetulundusühingud ja erasektor koostöös pakuvad, kujundavad aktiivset ja tervislikku 
eluviisi. Sport olgu elukestev ja elu olgu sportlik. 

Soovin meile kõigile meeldivat kongressi ning jätkuvat koostööd!  

 

 


