2020 a tegevuseesmärgid
Põhikirjaline eesmärk

Tegevus-eesmärk

1.1 Spordijuhtide ja -töötajate koolitusprogrammi
1. Kutsekvalifikatsiooni (EKR)
arendamine
rakendamine treenerikutsele,
treeneri kutsesüsteemi
arendamine, treenerite
kutsekomisjonide(spordialaliitude
juures) tegevuse, koolituste,
hindamiste koordineerimine ja
korraldamine. Treeneri
tööjõukulude toetusprogrammi
elluviimine ja
rakendamine.Tegutsemine eksamija testikeskusena;
1.2 Treenerite kutsekvalifikatsioonisüsteemi
koordineerimine , kutsekomisjonide töö korraldamine ja
kutsekvalifikatsiooni edendamine.

1.3 Spordialade treenerite kutsekomisjonidele üldainete
eksami läbiviimise teenuse osutamine.
Testikeskuse internetilahenduse haldus.
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Tegevused
Sporditöötajate kutsekvalifikatsiooni loomise otstarbekuse analüüsimine; Vajadusel sporditöötaja
kutsekvalifikatsiooni algatamine, kutsestandardi, kutseandmise korra ja teiste alusdokumentide
väljatöötamine;
Koolitusmaterjalide koostamine ja regulaarne uuendamine olulistes valdkondades ning teemadel;
Koolituste/infopäevade korraldamine teemavaldkondades vastavalt sihtrühma huvile ja vajadusele;
Regionaalsete moodulkoolituste korraldamine koostöös avaliku sektori institutsioonidega; Suunatud
koolituste korraldamine Eesti Spordiregistri, treenerite kutsekomisjonide jt. eesmärkidel; Ajurünnakute,
juhtimismängude, rühmatöö jt. vormide rakendamine spordistruktuuris;
Veebipõhise koolituskeskkonna arendamine.

Kutse andja EOK-ga halduslepingu alusel 8-tasemelise EKR rakendamine treenerikutse andmisel ja
taastõendamisel, kutseandmise koordineerimine seotud asutuste ja komisjonidega;
Kutseandmise alusdokumentide regulaarne uuendamine; treenerikutse taotlemise, taastõendamise,
menetlemise ja andmise hoidmine ja juhtimine veebikeskkonnas.
Treenerite koolitusmaterjalide ajakohastamine, koolituse ja täienduskoolituse vormide mitmekesistamine;
Treenerikutse arendamiseks sobivate projektikonkursside avanedes taotluste esitamine; Toimiva seire ja
järelvalve planeerimine treeneritele kutseandmise usaldusväärsuse tagamiseks; Kutseandmist kajastava
veebikeskkonna arendamine ja täiendamine
Spordiregistri, Kutseregistri ja Karistusregistri ning Maksu -ja Tolliameti vahelise koostöö jätkuv
arendamine.
Testiküsimuste ajakohastamine;
Üldainete testide läbiviimine kutsetaotlejatele; Testikeskuse veebipõhiste lahenduse arendamine ja
turvalisuse tagamine.

1.4 Treenerite taseme- ja täiendkoolituse koordineerimine

Treenerikoolituse üldainete tasemekoolituste planeerimine ja realiseerimine TLÜ, TÜ, Audentese kaudu;
Koolitusmaterjalide uuendamine ja täiendamine; Täienduskoolituse erinevate vormine juurutamine;
Koostöös TLÜ-ga, TÜ-ga treenerite täienduskoolituse konverentside/seminaride kavandamine;
Sotsiaalmeedia võimaluste kasutamine treeneriteadmiste edasiandmiseks. Erialase tasemekoolituse
arendamine õppekavade ja koolitusmaterjalide koostamise/uuendamise toetamise teel ning erialase
taseme ning täienduskoolituste toetamine.

1.5 Treenerite registri funktsionaalsuse kasvatamine

Treenerite registri kujundamine treeneritele kutse andmise/taastõendamise esmasisestamise kohaks;
Treenerite registrisse treenerite "ametikäigu" ja koolitusteabe talletamine;
Treenerite haridustee, töökäigu,tööhõive, koolitustel osalemise ja kutsealase teabe veebipõhine
talletamine. Arvestuse pidamine treenerikutset taotlevate ning spordiklubides, spordialaliitudes,
spordikoolides õpetajatena tegutsevate treenerite ja sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute
kohta.

1.6. Treenerite tööjõukulude toetusprogrammi elluviimine. Toiminguteks loodud keskkonna jätkuv arendamine;
Treenerite tööjõukulude taotlemise, määramise, jaotamise ja tagasinõudmise süsteemi rakendamine.
Toetuste menetlemine, tagasiside, seire ja paikvaatluste korraldamine;
Treenerite tööhõive parandamine.
2.Spordialase teabe kogumine,
töötlemine, haldamine ja
levitamine, sh spordialaste
trükiste kirjastamine, Eesti
Spordiregistri pidamine,
spordiveebi haldamine ja
arendamine, Euroopa Liidu
spordialaste projektide teabe
levitamine, asjakohaste
teabeürituste (seminarid,
konverentsid, messid jms)
korraldamine

2.1 Eesti spordi andmekogu (Eesti Spordiregister - ESR)
andmete kogumine, töötlemine, haldamine arendamine)

Tõenduspõhine ja laiapõhjaline spordi andmekogu Eesti spordi -ja liikumisharrastuse analüüsimiseks ja
arendamiseks, juhtimisalaste poliitiliste ning rakendusotsuste langetamiseks. ESR on osa EEsti
riigiregistrite süsteemist. "Eesti spordiregistri põhimääruse "muudatuste elluviimine 1.märts 2020

2.1.1 Treenerite alamregister Eesti spordiregistri osana

Treenerite registri jätkuv arendamine internetipõhiseks kutse taotlemise ja menetlemiseks;
Treenerite registri ja spordiorganisatsioonide registri maksimaalne vastastikune ühendamine;
Kutse taotlemise, eksamiprotseduuride ja andmete säilitamise teostamine treenerite registris;
Andmevahetuse tagamine Kutseregistriga ja Karistusregistriga.

spordialaste projektide teabe
levitamine, asjakohaste
teabeürituste (seminarid,
konverentsid, messid jms)
korraldamine

2.1.2 Spordiorganisatsioonide alamregister Eesti
spordiregistri osana

Spordiorganisatsioonide andmete perioodiline uuendamine. Spordiorganisatsioonide registris
majandusaasta aruannete andmete kasutamine; Piirkondlike juhtisikute regulaarne koolitamine;
Avaliku sektori institutsioonide ja spordiorganisatsioonide tellimisel analüüside koostamine;
Andmete kindlustamine Statistikaametile. Alates 2019. a sügisest kogutakse spordiorganisatsioonide
alamandmekogusse spordi katusorganisatsioonide tegevjuhtide andmeid ning teavet
spordiorganisatsioonide liikmelisusest ja esindatusest rahvusvahelistes spordiorganisatsioonides.

2.1.3 Spordiehitiste alamregister Eesti spordiregistri osana Spordiehitiste andmete perioodiline uuendamine eeltäidetud ankeetide alusel;
Uute ehitiste registrisse kandmine; täienes sportimispaikade liigitus jalgpallihalli, jõulinnaku, disc golf´i
pargi ja veelauapargiga.
Ajakohaste ja reaalajas kättesaadavate andmete tagamine sihtrühmale ja avalikkusele.
2.1.4. Spordikoolide alamregister Eesti spordiregistri
osana.

2.1.5. Sportlasetoetuste ja- stipendiumite alamregister
Eesti spordiregistri osana

2.1.6.Sporditulemuste alamregister Eesti spordiregistri
osana

3. Tegutsemine
kompetentsikeskusena, kuhu on
koondunud spordivaldkondadega
seotud oskusteave ja info ning
andmekogud. Spordi- ja
liikumisharrastuse alaste
uuringute korraldamine,
spordialane nõustamistegevus;

Andmevahetuse tagamine EHISega spordikoolide andmete osas;
Spordikoolide andmete võrdlemine spordiklubide andmetega; Spordikoolide tegevusandmete esitamine
spordiregistri veebilehe kaudu avalikkusele.
Alates 1.märtsist 2020 lisandub uus sportlasetoetuste ja -stipendiumide alamandmekogu, mille
asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on pidada arvestust sportlasestipendiumide, sportlastega
sõlmitud lepingute ja sportlasetoetuste kohta. Kogutakse ja väljastatakse teavet sportlaste kohta,
kellega on sporditegevuse raames sõlmitud leping, kellele on eraldatud sportlasestipendium või kellele
makstakse sportlasetoetust;
Teavitatakse sportlast ning sportlasele sportlasestipendiumi ja -toetuse maksjaid spordiseaduses
sätestatud piirmäärade täitumisest ja ületamisest;
Edastatakse andmeid sportlasele väljamakstud sportlasestipendiumi, sportlasetoetuse ja selle maksmise
eelduseks oleva sportlasega sõlmitud lepingu kohta Maksu- ja Tolliametile

Sporditulemuste alamandmekogu asutamise ja kasutamisele võtmise eesmärk on koguda ja säilitada
Eesti ja rahvusvahelistel tiitlivõitlustel saavutatud sporditulemuste andmeid sporditoetuste eraldamisega
seotud otsuste tegemiseks, Eesti spordi arengu toetamiseks ja spordiajaloo jäädvustamiseks.

2.3 Spordialaste raamatute kirjastamine

Treeneritele, sporditöötajatele ja spordihuvilistele suunatud spordialaste raamatute ja õpperaamatute
regulaarne väljaandmine koostöös asjasthuvitatud kirjastustega;
Treenerite tasemekoolituse õpperaamatute uuendamine ja väljaandmine.

2.4 Sporditulemuste andmete kogumine,
süstematiseerimine ning sisestamine. Eesti Spordi
Aastaraamat 2020 algandmete kogumine.

Eesti sportlaste sporditulemuste kogumine, varasemate saavutuste digitaliseerimine ja talletamine; Eesti
Spordi Aastaraamat 2020 algandmete koondamine ja süstematiseerimine, raamatu väljalaskmine ja
digitaalse andmekogu pidamine;
Spordiorganisatsioonide ja avaliku sektori tellimuste täitmine sporditulemuste esitamiseks.

2.5 Eesti Spordi Biograafiline leksikoni (ESBL) avaliku
elektroonilise andmebaasi ajakohasena hoidmine

Avaliku ja kasutajasõbraliku andmebaasi tagamine;
ESBLi andmete regulaarne ja süsteemne täiendamine;
ESBL kolleegiumi, toimetajate ja spordiorganiatsioonide koostöö tagamine;
Struktuurifondide sobivate meetmete rakendamine ESBL infosüsteemide edasiarenduseks.

2.6. Spordiinfo veebilehtede arendamine

Eesti spordiliikumise ja spordiinfo keskse veebilehe sport.ee kui "Eesti spordi veebivärav" pidev
arendamine; Iseseisvate alamveebilehtede ratsionaalne ühendamine ja edasiarendamine. Koostöös
Kultuuriministeeriumiga Eesti spordiregistri seostamine Spordi Biograafilise leksikoni ja sporditulemuste
andmebaasidega.

3.1. Traditsiooniliste uuringute ja analüüside jätkamine

Alates 2004.a. korraldatava uuringu "Spordi rahastamine kohalike omavalitsuste poolt jätkamine; Eesti
Spordiregistri ja Eesti Statistikaameti andmete põhjal spordi arengu erinevad analüüsid; Koostöös
Kultuuriministeeriumiga spordi rahastamise analüüsid;
Koostöös Maksu- ja Tolliametiga treenerite tööhõive analüüsid.

4.Sihtasutuse vara spordi - ning
õppeeesmärgil haldamine,
arendamine ja investeerimine .

3.2. Viimasel ajal rakendatud uuendustel põhinevad
uuringud ja analüüsid

Treenerite tööjõukulude toetuse rakendamise ja mõjude analüüs;
Spordisektori tööhõive laiapõhjalises analüüsis osalemine;
Spordisektori maksuvõimekuse analüüsi algatamine koostöös Maksu- ja Tolliametiga.

3.3. Kultuuriminiusteeriumi, Haridus- ja
Teadusministeeriumi ning Eesti Olümpiakomitee poolt
tellitavad uuringud

Tellitud uuringute läbiviimine, alates 2018.a. Eesti spordipoliitika põhialuste kuni 2030 iga-aastaste
arenguaruannete koostamine, Eesti spordi arengut iseloomistavate arvandmete, trendide ja tegevuste
analüüsimine ja esitamine.

3.4 Koostöös Kultuuriministeeriumi ja EOK-ga "
Spordipoliitika põhialuste aastani 2030" elluviimine,
jätkutegevuste koordideerimine

2015.a. Riigikogu otsusega kinnitatud „Spordipoliitika alused aastani 2030“ elluviimist kajastavate
analüüside koostamine, trendide ja tendentside väljatoomine. Osalemine iga-aastase aruande
koostamisel ning panustamine aruande atraktiivseks esitamiseks spetsiaalse veebilehe koostamisega.
Strateegia elluviimiseks tarvilike analüüside, kaardistamiste, rühmatööde ja koosolekute läbiviimine;
Strateegiadokumendi põhjal konkreetsete kavade ja plaanide koostamises osalemine.
http://www.sport.ee/aruanne/.

3.5 Koostöös Kultuuriministeeriumiga veebikeskkonna
haldamine ja arendamine sporditoetuste üle arvestuse
pidamiseks

Veebikeskkonna haldamine ja arendamine;
Veebikeskkonna kasutamise koolitused maakonna spordiliitude esindajatele

3.6. Koostöös kohalike omavalitsuste ja nende liitudega
laste ja noorte sporditoetuste aluste ning nende
rakendamise keskkondade väljatöötamine

Koostöös suuremate kohalike omavalitsustega selleks sõlmitavate lepingute alusel.

3.7. Koostöö spordiliitudega andmetöötluse ja
veebiarendustes

Spordiregistri, sporditulemuste andmebaasi ja ESBL andmete abil koostöö- ja tellimusprojektiude
täitmine.

Lepingute haldamine ja kohustuste täitmise kontroll

Hoonestusõiguse leping aastani 2053 Tallinn Tondi 84 kinnistu,
Rendileping aastani 2020 Otepää Lipuväljak 14
Üürileping aastani 2022 Paunküla Spordi- ja Puhkelaager
Sihtasutuse üks asutaja - HTM on teinud ettepaneku vara tasuta HTM-le võõrandada

