Seletuskiri
Riigikogu otsuse
„Eesti spordipoliitika põhialused 2030”
eelnõu juurde
I Sissejuhatus
Kultuuriministeerium ja Eesti Olümpiakomitee allkirjastasid 11.12.2012 ühiste kavatsuste
protokolli eesmärgiga alustada spordipoliitika prioriteete käsitleva arengustrateegia „Eesti sport
2020“ väljatöötamist.
Strateegiadokumendi koostamist pidas oluliseks ka 26.03.2014 ametisse asunud uus valitsus
ning 24.04.2014 korraldusega nr 180 kinnitatud Vabariigi Valitsuse tegevuskavas nähakse ette
arengustrateegia Sport 2030 koostamise lõpuniviimine. Ettepanekud spordipoliitika
põhialusteks kiideti heaks VIII Eesti Spordi Kongressil 13.11.2014 ja esitatakse Vabariigi
Valitsusele arutamiseks ning Riigikogule vastuvõtmiseks.
Sport on kõrge sotsiaalse ja majandusliku väärtusega valdkond, mille terviklikud
poliitikaalused Eestis seni puuduvad. Eesti Spordi Kongressidel on varasemalt kinnitatud 1989.
a Eesti spordikontseptsioon ja 1994. a Eesti Spordi Harta. 1998. a vastu võetud spordiseadusega
on sätestatud spordikorralduslik regulatsioon ning Kultuuriministeeriumi arengukavas on
püstitatud valdkonnasisesed ja lühemaajalised eesmärgid. Spordiga seonduvate valdkondade
poliitikadokumentides ei ole liikumine ja sport kui võimalus või vahend olulist käsitlemist
leidnud.
Spordipoliitika põhialuste väljatöötamise vajaduse tingis spordiorganisatsioonide tunnetatav
vajadus pikemaajalise kindlustunde loomiseks. Koostöös spordiorganisatsioonidega seatud
pikemaajalised sihid on tähtsad ka riigi jaoks. Oluline on, et seatud eesmärgid teeniksid
ühiskonna huve ja spordiliikumine tunnetaks oma rolli selles.
Eesti spordiorganisatsioonide ja spordiliikumise jaoks tervikuna on koostatud dokument kogum
strateegilistest eesmärkidest ja suundadest, mida soovitakse saavutada nii oma valdkonna
arenguks kui ka spordi kaudu elukvaliteedi ja elukeskkonna parandamiseks.
Spordipoliitika põhialustes on kokku lepitud ja kindlaks määratud Eesti spordipoliitika
eesmärgid ja arengusuunad aastaks 2030. Sport ja liikumine panustavad majanduskasvu ja
tööhõivesse ulatusliku ning kasvava teenuste ning toodete turu kaudu, täidavad ühiskondlikku
tellimust kõikide demograafiliste ja sotsiaalsete sihtgruppide jaoks inimeste tervelt elatud
aastate, hariduse, noorsootöö, kultuuri, regionaalarengu, turismi ning riigi kaitsevõime arengu
ja sotsiaalse kaasamisena.
Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030 põhineb VIII Eesti Spordi Kongressil heaks
kiidetud „ettepanekute kogumil „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“ koostamiseks
ja esitamiseks Riigikogule“. Ühtlasi saab see dokument olla sisendiks Vabariigi Valitsuse
tegevusele spordivaldkonnas ja vastavate programmide koostamisele. Spordipoliitika
põhialused vaadatakse üle iga viie aasta järel.
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II Põhialuste ettevalmistamine ja koostamine
Arengustrateegia „Eesti sport 2020“ väljatöötamiseks kinnitas kultuuriminister 21.05.2013
käskkirjaga nr 176 esimese juhtkomitee järgmises koosseisus: Tõnu Seil ja Jorma Sarv
Kultuuriministeeriumist, Madis Lepajõe Haridus- ja Teadusministeeriumist, Siim Sukles Eesti
Olümpiakomiteest, Raimo Saadi Sotsiaalministeeriumist, Lauri Luik Riigikogust, Marika
Tuusis Rahandusministeeriumist ja Oliver Väärtnõu Riigikantseleist. Juhtkomitee kinnitas
27.05.2013 toimunud esimesel koosolekul protsessi ja korraldusliku töö vedajaks
Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse. Sihtasutuse juurde moodustati strateegia vahetuks
koostajaks juhtrühm järgmises koosseisus: Toomas Tõnise (juhtrühma juht), 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.
Pärast Vabariigi Valitsuse tegevuskava 2014-2015 vastuvõtmist 24.04.2014 võeti suund
arengustrateegia koostamiseks aastani 2030. Seejärel kinnitas kultuuriminister 9.06.2014
käskkirjaga nr 171 uuendatud juhtkomitee koosseisu: Tõnu Seil ja Merle Männik
Kultuuriministeeriumist, Lauri Luik ja Kalvi Kõva Riigikogust, Neinar Seli Eesti
Olümpiakomiteest, Eili Lepik ja Keit Parts Riigikantseleist, Madis Lepajõe Haridus- ja
Teadusministeeriumist,
Marike
Eksin
Sotsiaalministeeriumist,
Marika
Tuusis
Rahandusministeeriumist, Tea Danilov Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, RiaSadu Needo ja Einar Lillo Siseministeeriumist. Juhtkomitee 29.08.2014 koosolekul kirjeldati
ja kooskõlastati protsessi käiku ja lõppeesmärke.
Juhtrühm kogunes põhialuste ettepanekute väljatöötamiseks formaalselt 27 korda, alustades
esimese ametliku kohtumisega 2.07.2013 ja pidades viimase kohtumise 10.11.2014, enne VIII
Eesti Spordi Kongressi toimumist. Juhtrühm kogunes põhialuste väljatöötamiseks ja erinevate
teemade osas konsultatsioonideks ka mitteformaalselt ja väiksemates töögruppides.
Põhialuste
kokkukirjutamise
protsessi
käigus
toimusid
mitmed
kohtumised
spordiorganisatsioonidega (spordialaliidud ja maakondlikud spordiliidud) seminaride ja
ajurünnakute vormis, et seada rõhuasetusi, analüüsida olukorda, tutvustada protsessi käiku ja
kooskõlastada vahetulemusi 24.09.2013, 05.06.2014 ja 11.09.2014.
Põhialuseid ja tööprotsessi tutvustati kõikides EOK põhikirjalistes kogudes: 12.12.2013
esindajate kogus, 16.04.2014 täiskogus ja 28.08.2014 täitevkomitees, samuti on seda
tutvustatud ka teistele spordi katusorganisatsioonidele.
Põhialuste väljatöötamise juurde olid kaasatud nii Riigikantselei kui ka Rahandusministeeriumi
esindajad.
Põhialuste staatuse ja vormi üle toimus 2.09.2014 eraldi arutelu
Rahandusministeeriumis. 6.-7.11.2014 tutvustati põhialuseid Eesti Koolispordi Liidu
üldkoosolekul ja 4.11.2014 arutati neid Riigikogu kultuurikomisjoni avatud istungil.
Lisaks spordiorganisatsioonidele tegi juhtrühm põhialuste koostamisel koostööd erinevate
ministeeriumide, spordi katusorganisatsioonide, Ühendusega Sport Kõigile, maakondlike
spordiliitudega, suurürituste korraldajate ja ülikoolidega. Seniste arengute jälgimiseks on
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kasutatud Eesti Spordiregistri, Statistikaameti, Tervise Arengu Instituudi statistikat ja uuringuid
ning Euroopa Komisjoni poolt tellitud Eurobaromeetri uuringuid. Spordipoliitika põhialuste
koostamiseks analüüsiti nii Euroopa kui ka teiste riikide sarnaseid spordistrateegilisi
dokumente. Muuhulgas on analüüsitud näiteks Soome tippspordi arengukava, Sloveenia spordi
riiklikku arengukava ja Singapuri spordi pikaajalist arengunägemust aastani 2030. Koostatud
spordipoliitika põhialuste ettepanekud saadeti 12.09.2014 kõikidele spordiorganisatsioonidele
e-posti teel ja pandi üles avalikuks aruteluks ning kommenteerimiseks veebikeskkonnas
https://www.spordiregister.ee/arengustrateegia/.
Spordipoliitika aluste koostamisel lähtuti järgmistest rahvusvahelistest õigusaktidest ja
muudest kokkulepetest:
1. Maailma Antidopingu Koodeks (The World Anti-Doping Code - the Code) võeti
ühehäälselt vastu Ülemaailmsel Spordidopingu Konverentsil 2003.a. Eesti valitsus on
2003. aasta juunis allkirjastanud Kopenhaageni deklaratsiooni, millega riik tunnustab
Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) põhimõtteid ning kohustub järgima WADA
koodeksit. Uus koodeks jõustub alates 1. jaanuarist 2015.a. Koodeks kindlustab selle,
et esimest korda ajaloos kehtivad ühed ja samad antidopingut reguleerivad seadused
ning sätted kõigile sportlastele kõigil spordialadel.
2. Euroopa Nõukogu Dopinguvastane konventsioon (Anti-Doping Convention). Eestis
jõustus 1998. aasta 1. jaanuaril, sellega muutusid konventsiooni põhimõtted Eesti riigile
siduvaks. 26. novembril 2004. aastal ratifitseeris Eesti Vabariik Euroopa Nõukogu
dopinguvastase konventsiooni lisaprotokolli (jõustus 1.03.2005), millega ühinenud
riigid tunnustavad teiste riikide poolt läbi viidud dopingukontrolle.
3. Euroopa Nõukogu jalgpallivõistluste ja teiste spordiürituste pealtvaatajate
vägivalda ning muid korrarikkumisi käsitlev konventsioon. Konventsiooni
ratifitseerimise seadus on vastu võetud 6.11.2002 Riigikogus
4. Euroopa Nõukogu spordivõistluste tulemustega manipuleerimise vastase võitluse
konventsioon. Avatud riikidele liitumiseks alates 18.09.2014 ning jõustub 1. jaanuaril
2015. Eesti planeerib konventsiooniga ühineda 2015. aastal
5. Euroopa Komisjoni valge raamat spordis. Vastu võetud Brüsselis 11.07.2007. Valge
raamatu keskmes on spordi ühiskondlik roll, selle majanduslik mõõde ja
spordikorraldus Euroopas.
6. Olümpiaharta. Vastu võetud Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt 2000. aasta
jaanuaris Lausanne’is, sätestab olümpialiikumise põhialused.
7. Euroopa Spordi Harta. Vastu võetud Euroopa Nõukogu riikide spordi eest vastutavate
ministrite 7. konverentsil Rhodosel 15. mail 1992. a.
Strateegia koostamise käigus on loodud kaks dokumenti. Nendest mahukam on „Ettepanekud
Eesti spordipoliitika põhialuste 2030 koostamiseks“ (seletuskirja lisa nr 2), mis oli sisuliseks
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aluseks aruteludele 13.11.2014 Paides toimunud VIII Eesti Spordi Kongressil, kus osales üle
350 kutsutud külalise spordiga otseselt ja kaudselt seotud institutsioonidest. Põhialuste
koostamise ettepanekute laiemas dokumendis on kirjeldatud, miks Eesti sport vajab pikaajalist
arengunägemust. Lähtealustena oli oluline kirjeldada hoiakuid spordis ja spordiorganisatsiooni
arengut ning teha seda arengut ja keskkonnamuutusi kirjeldatavate tabelite kaudu. Samuti on
olulised hetkeolukorra hindamisel arvesse võetud valdkondlikud tugevused ja nõrkused.
Prognoositud on arenguid spordikorralduses ja muutusi keskkonnas laiemalt ning
üldeesmärgiks püstitatud soov saavutada spordi kaudu laiemaid muutusi ühiskonnas.
Mahukama ettepanekute dokumendi põhjal koostas juhtrühm eelnõu strateegilise
arengudokumendi „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“ algatamiseks ja
menetlemiseks Riigikogus.

III Põhialuste struktuur
Spordipoliitika põhialuste struktuur on järgmine:
1. Eesti spordipoliitika visioon ja üleriigiline eesmärk
2. Valdkonna arendamise põhimõtted ja väärtused
3. Prioriteetsed arengusuunad

IV Põhialuste vajalikkuse ja spordikeskkonna analüüs
Sport on kõrge sotsiaalse ja majandusliku väärtusega valdkond, mille terviklikud
poliitikaalused Eestis seni puuduvad. Spordipoliitika põhialused peavad toimima
valdkondadevaheliste kokkulepetena. Liikumine ja sport on Eestis sotsiaalselt ja majanduslikult
oluline tulemusvaldkond, milles riik teostab poliitikat. Liikumine ja sport rajanevad järgmistele
väärtustele:
Aus mäng – sport toimib kehtestatud reeglite ja kokkulepete põhjal, eeldab väärikust nii võites
kui kaotades, arendab meeskonnavaimu ja solidaarsust.
Ühtekuuluvus – sport ühendab inimesi ja organisatsioone. Olümpia- ja spordiliikumisest
osavõtt eeldab ja tugevdab inimestevahelist suhtlemist, solidaarsus- ja ühtekuuluvustunnet.
Kaasamine ja avatus – spordiorganisatsioonid järgivad demokraatlikke põhimõtteid ja head
juhtimistava, tegutsevad läbipaistvalt ja arusaadavalt, välistavad diskrimineerimise, tagavad
erinevate huvigruppide ja sidusrühmade võrdse kohtlemise, edendavad vabatahtlikkust ning
kasvatavad sallivust ja kodanikuaktiivsust.
Tervislik ja aktiivne elamine – liikumisel ja spordil on tervist tugevdav ning rahva elujõudu
kasvatav roll.
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Elukestev enesearendamine – spordi roll on kujundada oskusi ja harjumusi kehaliseks
tegevuseks, väärtustada nii vaimset kui kehalist haritust, kasvatada enesearendamisoskust ja
valmisolekut elus toimetulemiseks.
Vastutus – spordiliikumine vastutab tegevuse tulemuslikkuse ja ohutusega osalejate ja
keskkonna ees. Koostöös kohalike omavalitsuste ja riiklike institutsioonidega vastutab
spordiliikumine nii pealtvaatajate kui ka keskkonna turvalisuse eest.
Spordipoliitika aluste kavandamisel pikemaks perioodiks on oluline arvestada nii
spordiliikumist mõjutavate muutuste ja prognoosidega kui ka spordikorralduse arengut
iseloomustavate arvandmete muutustega. Selleks on põhjalikumalt analüüsitud järgmisi olulisi
näitajaid:
1. Rahvaarv ja rahvastiku vanuseline koosseis ning prognoos
2. Eesti elanike keskmise eluea ja tervena elatud aastate prognoos Euroopa Liidu ning EEA
riikide võrdlustabelites
3. Eesti elanike sportimisharjumised Euroopa Liidu riikide võrdlustabelites
4. Saavutuslikkus rahvusvahelistel tiitlivõistlustel (OM, MM, EM medalivõidud)
5. Spordiklubide arengut iseloomustavad arvandmed
6. Eesti spordiorganisatsiooni skemaatiline struktuur
7. Spordi rahastamine avaliku sektori vahenditest (SKP, riigieelarve ja KOV kulud,
toetused spordile)
Spordipoliitika aluste koostamisse oli kaasatud kogu spordiüldsus. Strateegiadokumendi
raames on analüüsitud koos spordiliitudega praeguse spordisüsteemi tugevusi ja nõrkusi.
Spordi hetkeolukorrale hinnangute andmisel saab spordiorganisatsioonide esindajate osavõtul
toimunud ajurünnakute, ankeetküsitluste ja arengustrateegia juhtrühma seisukohtade põhjal
pidada Eesti spordiliikumise tugevusteks ja positiivseteks arenguteks järgmist:
-

tugevad traditsioonid, saavutused ja eeskujud;
inimeste huvi liikumisharrastuse ja spordiga tegelemiseks;
spordiorganisatsioon ja -korraldus;
treenerid, eestvedajad, juhid;
spordialane taristu;
spordi ja liikumisharrastuse rahastamine;
spordimeedia

Eesti spordiliikumise nõrkusteks ja arengut takistavateks asjaoludeks saab pidada järgmist:
-

ressursside nappus ja ebaühtlane elatustase;
õiguskeskkond ja maksupoliitika;
ebaühtlane administratiivne suutlikkus;
sporditegevuse organiseerimine;
kehaline kasvatus õppeasutustes;
sporditaristu ja selle kättesaadavus;
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-

spordi maine ja -organisatsioonide usaldatavus

Prognoositavate muutuste all suureneb inimeste vaba aeg, koos sellega soov ja võimekus seda
kvaliteetselt kasutada. Kasvab ka liikumisvormide paljusus, tähtsustub tervis, üldine töövõime
ja heaolu toetavad tegevused. Samuti suureneb liikumise, sportimise ja vaba aja sportlikult
veetmise teenuste ning kaupade sektor ja töötajate osakaal. Urbaniseerumine süveneb,
prognooside kohaselt aastaks 2050 elab ~ 80% Maa elanikkonnast linnades. Ressursid
kanduvad tippspordi kõrval üha enam liikumisharrastusse.
Organiseerunud sporditegevus areneb kahel suunal:
1. nn „klassikaliste“ spordiklubide suund, kus valdavalt lapsed ja noored harrastavad
treenerite juhendamisel erinevaid spordialasid, sõltuvalt eesmärgist ja võimekusest
mängurõõmust kuni võistlusspordini;
2. kommertsklubide ja tasuliste spordiürituste suund, kus pakutakse erinevaid
„trenditooteid“ ja osalemist.
Tippsport kaldub rahvuslikult esindatuselt enam klubi- ja indiviidikeskseks. Töövormina
muutub sport jätkuvalt sissetulekule orienteeritumaks. Jätkub tippspordi globaliseerumine,
kasvab „välistöö“ osakaal – ostetakse sisse sportlasi, treenereid jt spetsialiste ning „omad“
treenivad enam välismaistes tipp- ja tõmbekeskustes.
Sünnib juurde uusi „noori ja noorte“ spordialasid, mis mõjutavad ka Olümpiamängude
programmi, toimub nn. „Ida pealetung“, st idamaiste spordialade populaarsus ja nende alade
juhendajate arv kasvab.

V Põhialuste visioon, eesmärk ja prioriteetsed arengusuunad
Teemapõhised töögrupid, juhtkomitee ja juhtrühm valisid kitsama spordi arenguplaani ja
arengunägemuse asemel laiema vaate. Kuidas liikumise ja spordi abil on võimalik kujundada
inimeste elu kvaliteetsemaks?
Visioonina vastab aastal 2030 eestimaalaste vaimne ja kehaline tasakaal ning heaolu
Põhjamaade tasemele ning meil on kasutada kehalist aktiivsust soodustav elukeskkond koos
kaasnevate teenustega, mis toetavad inimeste tervena elatud eluiga, eneseteostust ja
majanduskasvu.
Sellest tulenevalt sõnastati spordipoliitika põhialuste üleriigilise eesmärgina, et liikumisel ja
spordil on oluline ning kasvav roll eestimaalaste elujõu edendamisel, elukeskkonna rikkuse
loomisel ja Eesti riigi hea maine kujundamisel.
Elujõu all mõistame rahva tervist, kehalist aktiivsust ja ettevõtlikkust, positiivsete väärtuste
kandmist ning huvide mitmekesisust. Elukeskkonna rikkuse all peame silmas sotsiaalselt
vastutustundlikku ning kohanemisvõimelist liikumise ja spordiga seotud teenuspõhist
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ettevõtlus- ning kultuuriruumi ja selle arenguks vajalike tingimuste loomist. Eesti hea maine
rajaneb elujõulisel ja väärikal rahval, kes elab ajastule vastavate teenustega turvalises
keskkonnas ning kelle sport on rahvusvaheliselt tuntud.
Üldeesmärgi saavutamist kavandatakse nelja prioriteetse arengusuuna 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

Strateegilised eesmärgid on ettepanekutes liigendatud alaeesmärkideks ja alaeesmärkide
paremaks mõistetavuse ning realiseeritavuse huvides kirjutatud lahti sisupunktidena.
Kõige esmane prioriteetne arengusuund – valdav osa elanikest liigub ja spordib on suunatud
elanikkonna tervise tugevdamisele ja tervelt elatud aastate pikendamisele. Arengusuuna
elluviimiseks on sõnastatud alaeesmärgid:
Kehalise kasvatuse arendamine kaasaegseid nõudeid rahuldavaks liikumisõpetuseks
kõikidele haridustasemetele, milleks uuendatakse liikumise ja sportimise õppekavade
eesmärke ja aine integreeritust teiste õppeainete õppekavades, õpetatakse vajalikke põhilisi
liikumisviise (jooksmine, ujumine, jalgrattasõit, suusatamine, orienteerumine) ja sportmänge,
kujundatakse soov ja harjumus liikumise ja spordiga tegelemiseks. Toetavate tegevustena
kohandatakse õpetajakoolitust igakülgse liikumise ja sportimise õpetamiseks, töötatakse välja
ja rakendatakse õppeasutuste kehalise tubliduse edendamise hea tava, õppeasutuste
planeerimisel ja renoveerimisel arvestatakse kehalise aktiivsuseks vajalike õuealade, ruumide
ja vahenditega, mis oleksid kasutatavad ka väljaspool koolipäeva avalikes huvides.
Inimeste liikumis- ja spordialaste hoiakute, teadmiste ja oskuste arendamine, milleks
viiakse läbi teavituskampaaniaid keskendudes erinevatele sihtrühmadele, töötatakse välja ja
rakendatakse eakohaseid võimeid ja oskusi arvestavad motiveerivad normid ning inimeste
liikumisaktiivsust kajastavad arvestused, sh teenused ja tehnoloogilised rakendused, mis
võimaldavad tervise- ja töövõimealast ning sportimisega seonduvat enesejälgimist,
korraldatakse elanikkonna tervisekäitumisalast harimist, regulaarseid liikumis- ja spordialaseid
koolitusi treeneritele, kehalise kasvatuse õpetajatele, perearstidele ja -õdedele ning teistele
huvipooltele ja arendatakse välja liikumise ja sportimisega seotud konsultatsiooni- ja
kompetentsikeskused.
Liikumise ning sportimise soodustamine elanike seas, milleks avardatakse tervisedenduslike
tegevusi ja liikumisvõimalusi, tõstetakse spordiklubide ja teiste spordiorganisatsioonide rolli ja
võimekust elanikele liikumis- ja sportimisvõimaluste pakkumisel, muudetakse kättesaadavaks
liikumisharrastajate ja noorsportlaste vajaduspõhine tervisekontroll, arendatakse eeldusi
laiapõhjaliste võistluste ja –võistlussarjade korraldamiseks, nendest võimetekohase ja ohutu
osavõtu soodustamiseks, luuakse ja juurutatakse laste ja noorte huvitegevuse toetussüsteem,
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kujundatakse tööandjatele soodsam õigusruum töötajatele ja nende peredele sportimistingimuste võimaldamiseks, kaasatakse ravikindlustuse vahendeid tervisedenduseks ja
rehabilitatsiooni korraldamiseks liikumisharrastuse kaudu, arendatakse liikumis- ja
sportimisvõimaluste infosüsteemi ning tõstetakse liikumist ja sportimist puudutavate
otsustusprotsesside kvaliteet spordiuuringute abil.
Liikumispaikade ja –võimaluste loomine ning arendamine, spordiehitiste vajaduspõhine
planeerimine ja rajamine, milleks käsitletakse liikumispaiku ja -alasid lahutamatu osana
avaliku ruumi planeerimisel ning projekteerimisel eesmärgiga, et liikumispaika on võimalus
jõuda 15 minutiga, arendatakse asulalähedasi loodusliikumisradasid, kergliiklusteid ja
välisportimispaiku, tagatakse võrgustamine ja kättesaadavus ning turvalisus, sh ka
erivajadustega inimestele. Huvipoolte vahel kooskõlastatakse strateegilise plaani koostamine
spordiehitiste planeerimiseks, rajamiseks ja kestlikuks majandamiseks.
Arvestades teenuspõhise majanduse jätkuvat kasvu on liikumisel ja spordil ning
spordiorganisatsioonidel aina suurenev mõju majandustegevuses ja tööhõives. Sellest tuleneb
teine prioriteetne arengusuund - liikumine ja sport on tugeva organisatsiooniga oluline
majandusharu ning tööandja.
Arengusuuna alaeesmärkideks on:
Liikumise ja spordi majandusliku mõju ning tööhõive hindamine ja arendamine, milleks
kaardistatakse ja monitooritakse spordialast majandustegevust ja tööhõivet, sporditeenuste
majandusliku mõju hindamiseks määratakse uurimismeetodid, uuringute teostamine ning
riiklikus statistikas arvestamine, kaardistamiste ja uuringute abil soodustatakse sporditeenuste
ja -toodete arendamist ning uute töökohtade loomist.
Liikumise ja sporditeenuste ning -toodete kvaliteedi tõstmine, milleks arendatakse
valdkonna teenuste juhtimist ja tõstetakse selle arendamise ja disainimise kompetentsi,
korraldatakse koostööd seonduvate valdkondadega ja kaasaegsete tehnoloogiate arendajatega
teenuste ning toodete väljatöötamisel ning arendatakse välja olulise sotsiaalse ja majandusliku
mõjuga liikumise ja sporditeenuste toetusmehhanismid.
Kohanemisvõimelise ja tugeva spordiorganisatsiooni arendamine, milleks arendatakse
edasi spordiorganisatsioonide võrgustikke, edendatakse spordiorganisatsiooni vormide
ratsionaalset paljusust, taotletakse spordiorganisatsioonide juhtimise parandamist vastutuse
määratlemise ja hea juhtimise tava rakendamisel teel, kasvatatakse spordialaliitude, maakonna
ja linna spordiliitude ning üleriigiliste spordiühenduste võimekust oma spordiala, piirkonna ja
valdkonna spordiorganisatsioonide juhendamise ning koostöö arendamise kaudu, tagatakse
laste- ja noortetreenerite töötasu riikliku sihtrahastamine kaudu ja omandatud kutsetaseme
alusel, arendatakse organisatsioonilist võimekust vabatahtlike kaasamiseks, luuakse ja
rakendatakse spordiorganisatsioonide kvaliteedinõuded ning kindlustatakse spordiorganisatsioonide läbipaistev rahastamine strateegilisi eesmärke arvestavate rahastamismudelite kaudu.
Partnerlussuhete kujundamine avaliku sektori institutsioonide ja äriühingutega, milleks
määratletakse ühishuvid ja rollijaotus avaliku sektori ja spordiorganisatsioonide vahel,
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edendatakse ärisektori ja spordiorganisatsioonide koostööd ja arendatakse edasi seda
soodustavat keskkonda.
Liikumise ja spordiga seotud spetsialistide taseme tõstmine, milleks arendatakse vastavalt
strateegilistele eesmärkidele ja kvaliteedinõuetele akadeemilist ja rakendusõpet, arendatakse
edasi treenerite kutsekvalifikatsiooni ja koolitussüsteemi ning tugevdatakse vastavust treenerite
kutsetaseme ja töötasu vahel, arendatakse ja toetatakse spordikorraldajate ja -juhtide, kohtunike jt. ametnike koolitussüsteemi, kaardistatakse ja koolitatakse spordiagente.
Kolmas prioriteetne arengusuund on seotud spordi olemuses sisalduvate väärtustega ning
soovist edendada puhast sporti ja mõjutada ühiskonda spordile omaste väärtustega - liikumine
ja sport on vaimsuse, sidususe ja positiivsete väärtushinnangute kandja
Prioriteetse arengusuuna alaeesmärkideks on:
Liikumise ja sportimise kultuuri ning positiivsete väärtushinnangute kujundamine,
milleks käsitletakse olümpismi, spordiajalugu ja spordikultuuri formaalhariduse õppekavades
ja nende integreeritud õpetamine toimub koolitundides ja tunnivälise tegevuse kaudu,
töötatakse välja kontseptsioon liikumise ja spordi paremaks kajastamiseks meedias ning spordi
positiivse mõju kasvatamiseks ühiskonnas, tutvustatakse spordiarmastust, -pühendumist ja
positiivseid edulugusid, edendatakse identiteeti ja ühtekuuluvustunnet ühiskonnas spordi
kaudu, aidatakse kaasa vähemuste ühiskonda sulandumisele spordi positiivsete
väärtushinnangute ja mitmekülgsete võimaluste kaudu, puuete ja erivajadustega inimeste
sportimine integreeritakse spordikorralduslikesse vormidesse; arendatakse sportlikku
rivaalitsemist ja koostegemist kõikides demograafilistes tasemetes ning edendatakse fänlust ja
pealtvaatajate kultuuri, luuakse vabatahtlike andmekogu, väärtustatakse vabatahtlikku tegevust,
koolitatakse ja motiveeritakse vabatahtlikke, talletatakse ja tutvustatakse spordipärandit ning
edendatakse koostööd ja kujundatakse ühiseid eesmärke koos teiste valdkondadega.
Ausa mängu põhimõtete, heade tavade ja reeglite täitmise tagamine, milleks
propageeritakse sihipäraselt ja terviklikult spordieetikat, korraldatakse ulatuslikku
dopinguvastast ning sporditulemustega manipuleerimise vastast koolitus- ja teavitustegevust,
võideldakse pealtvaatajate vägivaldse käitumise vastu, tagatakse dopinguvastaste reeglite
järgimine kõikide spordiorganisatsioonide poolt; töötatakse välja spordiorganisatsioonide hea
juhtimise tava ning seotakse sellega kõik huvigrupid, tagatakse lastele ja noortele turvalise
sportimise keskkond, tugevdatakse õiguslikku regulatsiooni dopingujuhtumite ja
sporditulemustega manipuleerimise ennetamiseks.

Neljas prioriteetne arengusuund on suunatud Eesti riigi positiivse kuvandi ja esindatuse
saavutamiseks nii saavutusspordi tulemuste, eeskujulikult korraldatud spordivõistluste ja ürituste ning pädevate ja silmapaistvate esindajate kaudu - Eesti on rahvusvahelisel tasemel
tulemuslikult ja väärikalt esindatud.
Arengusuuna alaeesmärkideks on:
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Saavutusspordi järelkasvu ettevalmistamine, milleks luuakse spordiklubides ja
spordikoolides treenivate laste ning noorte üle-eestiline isikupõhine arvestus Eesti
spordiregistris, koostatakse ja rakendatakse spordialade raamõppekavad ja treeningrühmade
arvestuslikud normid spordiklubidele ja spordikoolidele, kaasatakse lapsi ja noori
mitmekülgsesse sportlikku tegevusse eeldustega noorte märkamiseks, luuakse sportliku valiku
ja edasiarendamise süsteem meisterlikkusele orienteeritud treeningrühmade kaudu, toetatakse
sportlaste järjepidevat arengut stimuleerivat võistlussüsteemi, rakendatakse treeningtegevust ja
õppetööd ühendavaid vorme koostöös koolipidajate ning -omanikega, arendatakse edasi noorte
saavutusspordi riikliku rahastamise süsteemi, luuakse klubidevahelisi piirkondlikke
treenimiskeskusi ja arendatakse edasi riigitellimuse alusel tegutsevaid üleriigiliste noorte õppeja treeningkeskusi.
Saavutusele orienteeritud 18+ sportlaste sporditegevuse soodustamine, milleks
suurendatakse kõrgkoolide ja kutsekoolide huvitatust sportlaste õppima-asumiseks, tagatakse
tippsportlastele tasuta kõrgharidusõppe võimalused ka osa-ajaga õppekoormuse puhul,
arendatakse ja laiendatakse spordirühmade tegevust kohustusliku kaitseväeteenistuse puhul
ning suurendatakse kaitseväe tegevteenistusse kaasatud sportlaste arvu, tunnustatakse
tööandjaid sportlaste hõivamisel ja neile paindlike töövormide rakendamisel.
Tingimuste loomine sportlastele tipptulemuste saavutamiseks, milleks täiustatakse
spordialaliitudele suunatava riikliku saavutussporditoetuste süsteemi, luuakse uusi ja
jätkusuutlikke motivatsioonimeetmeid, tõhustatakse ja uuendatakse sihttoetusi ja -programme,
kujundatakse soodsamat keskkonda ja õigusruumi ettevõtetele spordi toetamiseks ning
kaasatakse riigile kuuluvaid ja riigiosalusega ettevõtteid selleks loodava fondi vahendusel
saavutusspordi toetamisse.
Saavutusspordi tugisüsteemide arendamine, milleks planeeritakse ja rahastatakse
spordivaldkonna teadus-arendustegevust, arendatakse välja vähemalt kaks kaasaegset
spordimeditsiini- ja taastuskeskust, tagatakse Eesti koondvõistkondadele meditsiini- ja
taastusteenused ning toetatakse rahvusvaheliste tippkogemuste ja koostöövõimaluste
kasutamist.
Esindatuse tagamine rahvusvahelises spordiliikumises, milleks luuakse rahalise toetamise
mehhanism Eesti esindatuseks rahvusvahelistes organisatsioonides, teostatakse Eesti spordi
strateegilisi huve rahvusvahelises spordiliikumises pädevate ja võimekate esindajate kaudu
ning tehakse selleks koostööd ja lobby-tegevust partneritega.
Rahvusvaheliste võistluste ja ürituste korraldamine Eestis, milleks kaardistatakse
kavandatavad rahvusvaheliste võistlused ja üritused, luuakse plaanitavate võistluste ja ürituste
taotlemise eelkooskõlastamise ning toetamise garanteerimise süsteem, kasvatatakse
rahvusvaheliste võistluste ja ürituste riiklikku baasrahastamist ning arendatakse välja teisi
toetamisvõimalusi, töötatakse spordivõistluste korraldamise kompetentsi kasvatamiseks
koolituste ning kogemuste vahetamise teel.
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Saavutusspordiks ja rahvusvaheliste võistluste korraldamiseks tarviliku taristu
arendamine, milleks hinnatakse olemasoleva taristu potentsiaali saavutusspordi otstarbe ja
rahvusvaheliste võistluste ning –ürituste läbiviimiseks, koostatakse saavutusspordi taristu
riikliku investeeringute kava, kaasajastatakse taristu tippvõistluste tingimustele vastavaks.

VI Põhialuste vastavus Euroopa Liidu õigusele
Sport on valdkond, kus Euroopa Liidul (EL) on üksnes toetav roll ning otsuste tegemine on
jäetud liikmesriikide pädevusse. EL aluslepingu artikli 165 kohaselt panustab EL Euroopa
spordiküsimuste edendamisse, võttes arvesse selle eripära, vabatahtlikkusel põhinevaid
struktuure ning selle sotsiaalset ja kasvatuslikku funktsiooni. Liidu tegevustega püütakse
arendada Euroopa mõõdet spordis spordivõistluste aususe ning avatuse ja sporditöö eest
vastutavate asutuste omavahelise koostöö edendamise ning sportlaste, iseäranis noorte
sportlaste füüsilise ja vaimse puutumatuse kaitsmise kaudu. Selleks võetakse Euroopa Liidu
Nõukogus vastu järeldusi ja soovitusi.
Spordipoliitika põhialused lähtuvad kohustustest ja eesmärkidest, mida toob kaasa Eesti
liikmelisus rahvusvahelistes organisatsioonides ning arvestab Euroopa Liidu tasandil
kindlaksmääratud ja kooskõlastatud õigus- ja tegevuspõhimõtete raamistikku. Spordipoliitika
põhialuste koostamisel on järgitud EL ja teisi asjaomaseid rahvusvahelisi kokkuleppeid, sh
Euroopa Liidu lepingut, Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, Olümpiahartat, Euroopa Spordi
Hartat, Euroopa Spordieetika koodeksit, Euroopa Liidu Nõukogu järeldusi ja soovitusi spordi
valdkonnas, Euroopa Nõukogu poolt spordivaldkonnas vastu võetud konventsioone ning
samuti lähtub strateegia EL 2020 üldeesmärkidest.

11

VII Põhialuste seosed teiste arengukavade ja strateegiatega
Seosed teiste valdkondade ja nende valdkondade arengukavadega
Valdkond

Seos valdkonnaga

Arengukava

Seos arengukavaga

TERVIS

tervistedendav kehaline
aktiivsus, teadlikkuse
kasv tervislikest
eluhoiakutest

Rahvastiku tervise
arengukava 20092020

Tervislik eluviis,
kehalise aktiivsuse
suurendamine,
tervena elatud
eluaastate
lisandumine.

KULTUUR

Inimlikud ja rahvuslikud Kultuuripoliitika
väärtused
põhialused aastani
2020

HARIDUS

Liikumisõpetus
(kehaline kasvatus),
kehaline suutlikkus,
spetsialistide koolitus,
elukestev õpe,
topeltkarjäär

Eesti elukestva õppe Õpikäsitlus, õppe
strateegia 2020
vastavus
töömaailma
vajadustele,
elukestvas õppes
osalejate arvu
suurendamine

TURISM

Sporditurism

Eesti riiklik
turismiarengukava
2014-2020

Sporditurismi
arendamine,
rahvusvaheliselt
huvipakkuvad
turismiatraktsioonid
ja –teenused ning
spordisündmused.

TEADUS

Liikumis- ja tervisealase
teaduse integreeritud
rakendamine, tippspordi
toetamine, uute ideede
algatamine

Eesti teadus- ja
arendustegevuse
ning innovatsiooni
strateegia 2014-2020

Teadus- ja
arendustegevuste,
sh rakendusuuringute läbiviimine,
nende tulemuste
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Arengukava
sätestab, et sport on
osa kultuurist,
vajalikke
arendustegevusi
kajastatakse eraldi
dokumendis.

„Teadmistepõhine
Eesti“

kasutamine
valdkonna
arendamiseks.

Laste ja perede
arengukava 20122020

toimiv
lastekaitsesüsteem
ja turvaline
keskkond.

PERED

Kättesaadavad, ea- ja
võimetekohased
ühistegevused

NOORSOOTÖÖ

Huvitegevus ja -haridus, Noortevaldkonna
aktiivne eluhoiak,
arengukava 2012vabatahtlikkus, kaasatus, 2020
tervis ja heaolu

dokumendis
kaudsed seosed

EAKAD

Elukvaliteedi hoidmine,
tervistedendav kehaline
aktiivsus, tervena elatud
aastad

Vanemaealiste
füüsilise ja vaimse
aktiivsuse hoidmine
ja suurendamine
läbi teadlikkuse
tõstmise vanusega
kaasnevatest
tervisriskidest

KODANIKUÜHISKOND Teadlik ja teotahteline
kodanikuaktiivsus,
tegevus- ja
koostöövõimekad
ühendused, vabatahtlik
töö.

REGIONAALARENG

Aktiivsena
vananemise
arengukava 2013–
2020

Kodanikuühiskonna Vabaühenduste
arengukava 2011tegevustes
2014
osalemise aktiivsus,
ühenduste
võimekus, avaliku
sektori ja kolmanda
sektori koostöö ning
koostöövormide
mitmekesisus

Valdkondlike
Eesti
võimaluste olemasolu
regionaalarengu
kõikidele läbi tegusa
strateegia 2014-2020
kohaliku, regionaalse ja
üleriigilise spordiorganisatsiooni. Otstarbekas
ruumiline planeerimine.
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Regionaalse arengu
ning rahvatervise ja
spordi valdkonna
eesmärke toetav
kergliiklusteede
ning liikumisradade
ja spordirajatiste
ühtne planeerimine.

KESKKOND

Jätkusuutlik keskkonna
kasutamine.

Eesti keskkonnastrateegia aastani
2030

dokumendis
kaudsed seosed

MAAELU

Sporditraditsioonid ja kultuur, liikumis- ning
sportimiskeskkond,
noorte perede töö- ja
vabaaja-võimalused

Eesti maaelu
arengukava 20142020

LEADER tüüpi
tegevuste toetamine
kohalike eripärade
kasutamiseks
kohaliku arengu
edendamisel,
teenuste kättesaadavuse tagamisel ja
sotsiaalse kaasatuse
tõstmisel, sh kultuur
ja sport.

TRANSPORT

Tarbeliikumise
võimekuse toetamine,
kergliiklusteede jm.
teedevõrgustiku parem
hõlmamine

Transpordi
arengukava 20142020

dokumendis
kaudsed seosed

Seosed horisontaalsete arengukavadega
Konkurentsivõime kava “Eesti 2020“
Tervisekäitumine; sidusühiskond; elukestev õpe; sportlaste Dual-career; erialane haridus ja
kutsekvalifikatsioon; laste ja noorte elutähtsate oskuste-võimete ja liikumisviiside arendamine,
sh. ujumisõpetus; töövõime toetamine, sh puuetega ja eakatele inimestele; inimesekeskse
teadmuse arendamine; sportlikke eluviise toetavate liikumispaikade arendamine;
liikumisharrastuse alase teadlikkuse tõstmine elanikkonna seas; teenusepõhise majanduse
arendamine; tervisejälgimise programmide arendamine; inimkapitali arendamine;
valdkonnaülese koostöö soodustamine; sotsiaalpoliitika ja sellealaste tugiteenuste arendamine.
Eesti säästva arengu riiklik strateegia “Säästev Eesti 21“
Eesti kultuuriruumi säilimise ja sidusa ühiskonna edendamine liikumise ja spordi valdkonnas
vaimsuse, positiivsete väärtushinnangute, ühiskondliku kaasatuse ja hariduse ning lõimumise
kaudu. Ökoloogilise tasakaalu säilitamine ressursside säästliku kasutamise edendamise kaudu.
Eesti julgeolekupoliitika alused
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Ühiskonna kestlikkuse ja sidususe arendamiseks panustamine rahva tervisesse, lõimumisse,
regionaalsesse arengusse ning seeläbi riigi kaitsevõimesse, Eesti riigi esindamise kaudu
omariikluse väärtustamine ja patriotismi kasvatamine.

Seosed läbivate teemadega ja nendega arvestamine
Läbivad teemad

Arengustrateegia 2030 mõju

Keskkonnahoid ja
kliima

Positiivne: strateegia näeb ette välisportimispaikade ja kergliiklusteede arendamise, mis toetavad keskkonnasõbralikke liikumisviise
nagu jalgsi liikumine, rulluisu- ja jalgrattasõit, suusatamine jne.

Keskkonnahoid,
kliimamuutustele
vastupidavus
Regionaalareng
Piirkondlikke erinevusi tasakaalustav
areng, piirkondade
eripära ja vajadustega arvestamine,
piirkonna terviklikkuse arendamine,
lähemuspõhimõtte
rakendamine
Võrdsed võimalused
Sooline võrdsus,
erinevas vanuses
inimeste võrdne
kohtlemine, puudega
inimeste võrdsed
õigused ja
võimalused, võrdsed
võimalused sõltumata
rahvuslikust
kuuluvusest

Positiivne: strateegia näeb ette sportimis- ja liikumisvõimaluste
edendamise ja kättesaadavuse parandamine KOV poolt, liikumisalade käsitlemise lahutamatu osana avaliku ruumi planeerimisel
ning liikumispaikade võrgustamist. Strateegia aitab kaasa
kvaliteetse elukeskkonna arendamisele tasakaalustatult kõigis
regioonides. Tugevad ja tegusad kohalikud, regionaalsed ning
üleriigilised spordiorganisatsioonid aitavad kaasa paikkondliku
aktiivsuse ja identiteedi kujunemisele.

Positiivne: Strateegia näeb ette liikumise ja sportimisviiside ning paikade kättesaadavust ning ohutuse tagamist kõikidele inimestele,
sh erivajadustega inimeste laiemat kaasamist spordiliikumisse ning
vähemuste ühiskonda sulandumisele kaasaaitamist spordi
positiivsete väärtushinnangute ja mitmekülgsete võimaluste kaudu.
Strateegia rakendamine aitab spordikorraldusse senisest paremini
kaasata inimesi sõltumata soost, vanusest, erivajadustest,
rahvuslikust vmt kuuluvusest.
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Infoühiskond
IKT nutikas
kasutamine,

Positiivne: strateegia näeb ette spordi infosüsteemide ning IKT
rakenduste arendamist ja nutikat kasutamist tervisealaseks
enesejälgimiseks ja inimeste liikumis-, sportimis- ning töövõime
parandamiseks, uute tehnoloogiate positiivseks hõlmamiseks.

IKT kasutuselevõtu
eelduste edendamine
Riigivalitsemine
Ühtne riigivalitsemine, kaasav ja
teadmistepõhine
poliitikakujundamine,
avalike teenuste
kasutajasõbralik
osutamine

Positiivne: strateegiaga kavandatavad muutused liikumises ja
sportimises parandavad inimeste elukvaliteeti, tööturul osalemise
kestvuse suurendamist, toetavad tervena elatud aastate lisandumist
ning parandavad haigena elatud aastate ravi- ja
hooldusefektiivsust.
Strateegia elluviimine aitab kaasa Eesti positiivse kuvandi
kujundamisele rahvusvahelises kogukonnas.
Strateegia näeb ette kaasavat teadmistepõhist ja koordineeritud
poliitika kujundamist, inimressursi arendamist, seotud teenuste
arendamist, sh kasutajasõbralikumaks läbi IKT ja taristu arenduse,
sporditöötajate koolituse ja spordiorganisatsiooni täiustamise.

VIII Põhialuste mõjud
Käesolevas dokumendis on prognoositud väliskeskkonna võimalikke arenguid ja nende
mõjusid spordiliikumisele Eestis. Seniste arengute jälgimiseks on kasutatud Eesti
Statistikaameti, Eesti Spordiregistri, Eurostat’i statistikakokkuvõtteid ning Euroopa Komisjoni
poolt tellitud Eurobarometer uuringuid.

Spordipoliitika põhialused aastani 2030 käsitleb liikumise ja spordi kasvavat mõju ühiskonnas
ja võimalusi aidata spordi kaudu kaasa laiema eesmärgi – inimeste vaimse ja kehalise tegevuse
tasakaalu ning heaolu saavutamisele. Spordipoliitika põhialuste dokumendi loomise ja
rakendamisega püütakse mõjutada eestimaalaste liikumis- ja sportimisharjumusi, luua eeldused
spordiharrastuseks sõltumata vanusest, elu- või töökohast, toetada vabal ühinemisel loodud
spordiorganisatsioone inimeste enesearenduse ja vaba aja sisustamiseks, kvaliteetsema ja
mitmekülgsema teenuse osutamiseks. Oluline on kujundada ühiskonnas positiivseid
väärtushinnanguid, ausa mängu põhimõtete järgimist, kasvatada väärikust ja uhkustunnet oma
rahva ja riigi üle.
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IX Põhialuste rakendamine
Spordipoliitika põhialuste näol on tegemist põhimõtetega, millest riik edaspidi spordipoliitikat
kujundades peaks lähtuma. Dokumendis toodud põhimõtteid võetakse aluseks riiklike
strateegiliste arengukavade ja/või programmide koostamisel (sh ministeeriumi(de)
arengukava(d)), mis näevad ette konkreetsed tegevused ja ressursid põhialustes toodud
suundade elluviimiseks. Põhialustes väljatoodud põhimõtete elluviimisel lähtutakse tulevikus
riigieelarvelistest võimalustest. Spordipoliitika põhialustes välja toodud alaeesmärke täidavad
lisaks riiklikule sektorile ka mitteriiklik sektor, peamiselt spordi katusorganisatsiooni Eesti
Olümpiakomitee jt juhtivate spordiühenduste vahendusel. Ülesannete jaotust ja eesmärkide
täitmist erinevate institutsioonide poolt ja vahel tuleb edaspidistes kavades/programmides
eraldi kokku leppida.
Valdav enamus dokumendis toodud riigi poolt toetust vajavaid valdkondi on ka täna
kultuuriministeeriumi või teiste ministeeriumide eelarvest toetatud. Palju punkte on suunatud
seniste toetuste efektiivsemale kasutamisele ja toetusmeetmete efektiivsemaks muutmisele.

X Põhialuste kooskõlastamine
Eelnõu esitati kooskõlastamiseks Eesti Linnade Liidule ning Eesti Maaomavalitsuste Liidule
27.11.2014, tähtajaga 5.12.2014. Kooskõlastamistulemused olid järgmised:
Eesti Linnade Liit

Kooskõlastatud märkustega

Eesti Maaomavalitsuste Liit

Tähtaeg ületatud, kooskõlastatud märkusteta

Eelnõu kooskõlastamise käigus edastas omad ettepanekud ka Riigikogu kultuurikomisjon, kes
leidis, et Riigikogu saab põhialuseid menetleda, kui need on vormistatud otsuse eelnõuna.
Põhialused on dokument, millele on võimalik menetluse käigus teha muudatusettepanekuid.
Selleks on oluline, et tekst oleks vastavalt vormistatud. Oluline on, et tekst oleks läbivalt
numereeritud, sest muudatusettepanekute tegemisel peab saama täpselt viidata, millist kohta
tahetakse muuta ja kuidas. Kultuuriministeerium võttis esitatud muudatuse arvesse. Samuti
märkis Riigikogu kultuurikomisjon, et põhialuste koostamise vajadust selgitatakse eelnõu
seletuskirjas. Sel põhjusel on võrreldes kooskõlastusringile saadetud põhialuste versioonist
maha võetud kaks esimest osa (sissejuhatus ja vajaduse põhjendus).
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Eelnõu koostamise käigus laekus Kultuuriministeeriumile ka 5.11.2014. a kirjaga nr 3.4/016
ettepanekud

soolise

võrdõiguslikkuse

ja

võrdse

kohtlemise

volinikult,

millele

Kultuuriministeerium vastas oma 2.12.2014. a kirjaga nr 8.2/1625.

Eesti Linnade Liidu esitatud märkus koos vastustega on kajastatud seletuskirja lisas nr 1.

XII Jõustumine
Otsus jõustub selle allakirjutamisel.

Vabariigi Valitsuse nimel
(allkirjastatud digitaalselt)
Heili Tõnisson
Valitsuse nõunik
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