Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutuse tegevusplaan aastaks 2021.
Sihtasutusest
Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus on kahe sihtasutuse ühinemisel loodus eraõiguslik juriidiline isik.
Ühendav sihtasutus - Eesti Spordikoolituse Arendamise Sihtasutus oli asutatud 2003.a. Eesti Vabariigi
(Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu) ja Eesti Olümpiakomitee poolt, ühendatav sihtasutus - Eesti
Sporditeabe Sihtasutus oli asutatud 2003.a. Eesti Olümpiakomitee poolt.
Kahe sihtasutuse ühinemisleping on notariaalselt kinnitatud 04.04.2007. a.
Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutuse riigipoolsete asutajaõiguste teostaja Vabariigi Valitsuse
03.12.2020 otsusega on Kultuuriministeerium, riigil on valitsev mõju.
Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus on kantud tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja
sihtasutuste nimekirja.
Sihtasutuse tegevust kavandab, juhtimist korraldab ning järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle teostab
nõukogu. Nõukogul on viis (5) liiget. Haridus- ja teadusminister on nimetanud kolm (3) nõukogu liiget,
neist ühe (1) rahandusministri ettepanekul ning Eesti Olümpiakomitee nimetanud kaks (2) nõukogu
liiget.
Nõukogu liikmed: Mart Laidmets (HTM), Tarvi Pürn (KuM), Riina Maat (RaM-i esindaja), Siim Sukles
(EOK) ja Tiit Nuudi (EOK). Sihtasutust juhtiv ja esindav organ – juhatus on ühe kuni kolme liikmeline.
Juhatuse liige lepingujärgselt kuni 2022.a. on Toomas Tõnise.
Sihtasutuse igapäevane töö toimub Tallinna ja Tartu büroodes.
Tallinnas on rakendatud 5 töötajat: büroo juht, raamatupidaja, treenerikutse peaspetsialist,
treeneritoetuste peaspetsialist ja Euroopa Liidu asjade peaspetsialist.
Tartus on rakendatud 9 töötajat: 4 täidavad Eesti spordiregistri töötlemise ülesandeid ja 5 tagavad IT
alase tugistruktuuri ja muude spordiga seotud andmete kogumise ning töötlemise.
Sihtasutuse majandustegevus viimasel 8 aastal kajastub majandusaasta aruannetes kinnitatud tulude
ja kulude kokkuvõttes:
Aastad
Tulud €
Kulud €

2012
451 970
459 205

2013
638 004
620 648

2014
428 940
477 504

2015
3 931 042
3872 355

2016
4 340 003
4 376 616

2017
4 993 590
4 995 708

2018
6 440 602
6 382 636

2019
7 820 360
7 802 327

Sihtasutusest on kujunenud kompetentsikeskus, kuhu on koondunud kõik spordivaldkonnaga seotud
teabe -ja andmekogud.
Peategevusteks on olnud ja on Eesti spordiorganisatsiooni juhtimiseks ja toimimiseks vajalike
andmete kogumine, töötlemine ja analüüsimine, IT lahenduste loomine ja arendamine, treenerite
kutsekvalifikatsiooni edendamine ja sellealase tegevuse koordineerimine, treenerite ja
sporditöötajate koolituse korraldamine ning õppematerjalide koostamine, strateegiate ja spordipoliitiliste dokumentide ettevalmistamises osalemine, rahvusvahelistes spordiprojektides osalemine,
sihtasutuse vara haldamine ja viimasel viiel aastal treenerite tööjõukulude toetusmeetme elluviimine.
Sihtasutusel on järgmised lepingud peategevuste elluviimiseks:
Haldusleping Kultuuriministeeriumiga Eesti Spordiregistri andmekogu volitatud töötlejana
tegutsemiseks, haldusleping Kultuuriministeeriumiga riigisiseste toetusprogrammide elluviimiseks
(treenerite tööjõukulude toetusmeetme realiseerimiseks), leping Eesti Olümpiakomiteega treenerite
kutsekvalifikatsioonisüsteemi juhtimiseks ja arendamiseks.
Igaks aastaks on Kultuuriministeeriumi (KuM) ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga (HTM) sõlmitud
riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingud ja nende lisad, 2020. aastaks olin need vastavalt:
KuM 8 391 136.- eurot; HTM 135 000.- eurot.
2021. aastast saab teoks Spordikoolituse ja -Teabe SA liikumine Kultuuriministeeriumi haldusalasse,
mis tähendab, et asutajaõiguste esindamine jääb Kultuuriministeeriumile.
Kuna sihtasutus on ellu kutsutud spordiorganisatsioonide võrgustikus tegutsema ja sport on jätkuvalt
Kultuuriministeeriumi valitsemisalas, siis on selline üleminek igati loogiline ja töökorraldusele vastav.

Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutuse tegevusplaan aastaks 2021.a.
Eesti spordiregistri volitatud töötleja ülesannete täitmine, eelkõige
laste ja noorte spordiharrastuse arvestuses isikukoodipõhise kaardistamise analüüsimine;
spordiehitiste alamandmekogu andmete uuendamine;
spordikoolide alamandmekogu andmete uuendamine koostöös EHIS-ega;
spordiorganisatsioonide alamandmekogu uuendamine;
treenerite alamaandmekogu andmete uuendamine;
spordistipendiumite, sporditoetuste keskkonna arendamine ja uuendamine;
spordikalendri ja sporditulemuste andmebaasi uuendamine;
Eesti Spordi Biograafilise Leksikoni andmebaasi uuendamine ja ajakohastamine
IT keskkonna arendamine, eelkõige
spordiregistri toimimiseks tarvilike arenduste ja uuenduste sisseviimine;
treenerite kutseandmise koordineerimiseks tarviliku IT keskkonna arendamine;
treeneritoetuste menetlemiseks tarviliku IT keskkonna arendamine;
teenusplatvormi loomine kohalike omavalitsuste teenindamiseks – arvestus, sporditoetused;
Treenerite kutseandmise protsessi juhtimine, eelkõige
EOK kui treenerikutsete kutseandja 2020. – 2025.a. esindamine kutseandmise protsessis
treenerikutse alusdokumentide uuendamine;
treenerite tasemekoolituste tellimine ja toetamine eesmärgiga 800 koolituskursuste läbinut;
treenerite täienduskoolituste toetamine oma ja teiste riikide parimate koolitajate kaasamiseks.
Treenerite tööjõukulude toetusmeetme realiseerimine, eelkõige
stabiilse ja treenerikutset toetava toetusmeetme ladus toimimine;
1400 treeneri ja 400 spordiorganisatsiooni kaasamine toetusmeetmesse;
ettenähtud töötasude ja maksude tasumise kontrollimine paikvaatluste ja koostööpartnerite abil.
Spordiuuringute ja -analüüside koostamine, eelkõige
spordi rahastamisest;
treenerite tööhõivest;
spordiorganisatsiooni arengust;
spordiorganisatsioonide maksukäitumisest.
Spordiportaali www.sport.ee jätkuv arendamine
Spordialase kirjanduse ja õppematerjalide väljaandmine
Sihtasutuse vara majandamine selleks sõlmitud lepingute alusel.

