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Kiideti heaks Eesti spordi arengusuundi defineeriv strateegiadokument
„Eesti sport – arengustrateegia 2030“

sh neli suurt eesmärki:

1) valdav osa Eesti elanikest liigub ja spordib;

2) liikumine ja sport on oluline majandusharu;

3) liikumine ja sport on vaimsuse, sidususe ja positiivsete
väärtushinnangute kandja;

4) Eesti riik on rahvusvahelisel tasemel tulemuslikult ja väärikalt
esindatud.



Eestimaalaste füüsiline ja vaimne tervis
riiklikuks prioriteediks!
• Iga laps ja noor peab igapäevaselt aktiivselt liikuma WHO soovitustele

vastavalt vähemalt 60 minutit.

• Riiklik laste ja noorte liikumisprogramm, koostöös erinevate
osapooltega, sh ministeeriumid, ülikoolid, kohalikud omavalitsused,
erialaliidud, haridusasutused, spordiorganisatsioonid,
tervishoiusüsteem, kogukonnad, lapsevanemad, erasektor jt.

• Kooli kehaline kasvatus kujuneb ümber nüüdisaegseks
liikumisõpetuseks.

• Koolides käivitatakse kohustusliku vabaainena spordiõpetuse
pilootprojektid, mille kaudu võimaldatakse õpilastel lisaks
liikumisõpetusele osaleda koolinädala raames 2-3 kahetunnises
sporditreeningus.



Väljakutse kohalikele omavalitsustele!

• Eesmärgiks on saada kooli kehalise kasvatuse tundide väliselt liikuma ja
sportima 2/3 lapsi ja noori vanuses 5-19.

• Igas omavalitsuses pakutakse lastele ja noortele koostöös kohalike
spordiklubide ja -koolidega erinevaid kooliväliseid liikumis- ja
spordiharrastuse võimalusi.

• Välja on arendatud selged ja läbipaistvad spordiklubide ja -koolide
toetusmudelid, mis arvestavad treenerite kutsekvalifikatsiooni
olemasolu ja selle taseme tõstmist.

• Omavalitsuste spordile eraldatud koguressurss võiks olla suurusjärgus
5% eelarvest ja mitte väiksem kui 2%.



Eesmärgiks medalid!

Lähtekohad

• Spordiseadus: noortele tuleb luua võimalused sportlikuks
eneseteostuseks

• Spordipoliitika põhialused 2030: Eesti riik peab olema rahvusvahelisel
tasemel tulemuslikult ja väärikalt esindatud

Riiklike eesmärkide täitmiseks on vajalik käivitada laiahaardeline
programm Team Estonia, mille tulemusena suureneb rahvusvahelistelt
tiitlivõistlustelt võidetavate medalite arv.



Eesmärgiks medalid!

• EOK juhitava Team Estonia programmi raames luuakse tippsportlastele
toetussüsteem, sh tagatakse kõrgtasemel tingimuste ja tugiteenuste
saadavus.

• Rahvusvaheliselt kõrgetasemeline tippsport kui ühiskondlik tellimus
täidab Eesti riigile olulisi eesmärke, sh rahvusvaheline tuntus ning
rahva ühtekuuluvustunde ja sidususe suurenemine jm.

• Tippsportlased on aktiivseks eeskujuks liikumisharrastuse edendamisel
ja tervisliku eluviisi kujundamisel, mis on otseselt seotud eestimaalaste
tervena elatud aastate suurenemisega.

• Vajalik on iga-aastane lisarahastus, Team Estonia aastane planeeritud
täismaht 2025. a. on 19,2 miljonit eurot.
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