Kultuuriministri määruse „Riigieelarvest
Kultuuriministeeriumile spordi toetuseks eraldatud
vahendite jaotamise kord“ LISA

Spordialaliidu toetuse taotlejate hindamise kriteeriumid
ja toetuse arvutamise kord

Spordialaliidu tegevustoetuse arvutamise kord
ja taotlejale esitatud nõuetele vastavuse hindamise kriteeriumid
1. Toetust eraldatakse spordialaliidule spordiseaduse tähenduses ja toetus on ette nähtud spordialaliidu
põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks.
2. Spordialaliidu toetuste jaotamisel käsitletakse spordialaliite kolmes rühmas:
2.1. olümpiaalade spordialaliidud;
2.2. võistkondlikke sportmänge arendavad spordialaliidud;
2.3. muud spordialaliidud.
3. Riigieelarveline eraldis spordialaliitudele jaotatakse alljärgnevalt:
3.1. 60–65% olümpiaalade spordialaliidud;
3.2. 25–30% võistkondlikke sportmänge arendavad spordiliidud;
3.3. 10–15% muud spordialaliidud.
4. Toetuse eraldamiseks kehtestatakse kõigis kolmes spordialaliitude rühmas ühtsed kriteeriumid:
4.1. spordialade harrastajate arv spordiklubides Eesti spordiregistri (ESR) spordiorganisatsioonide
alamandmekogu andmetel viimase fikseeritud kuupäeva seisuga;
4.2. treenerikutsega treenerite üldarv ja III–V kutsetasemega treenerite arv spordialal ESR treenerite
alamandmekogu andmetel 1. detsembri seisuga;
4.3. sportlikud saavutused olümpiamängudel, maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel ning teistel
rahvusvahelistel võistlustel viimase nelja aasta jooksul;
4.4. olümpiaspordialade sportlaste esindatus viimastel olümpiamängudel;
4.5. hea juhtimistava järgimine spordialaliidus 1. detsembri seisuga.
5. Toetuse saajate hulka ei kvalifitseeru spordialaliidud,
5.1. spordialade harrastajate arv spordiklubides on väiksem kui 70 inimest viimase fikseeritud
kuupäeva seisuga;
5.2. spordialadel puuduvad treenerikutsega treenerid (1. detsembri seisuga);
5.3. spordialaliidul on äriregistrile esitamata viimane majandusaasta aruanne (1. detsembri seisuga);
5.4. spordialaliidul on riiklike maksude ajatamata maksu või intressivõlg (1. detsembri seisuga);
5.5. spordialaliidud, kelle toetussumma jääb alla 3 000 euro.
6. Punktis 3 nimetatud riigieelarveline eraldis läheb jagamisele vastavalt punktis 4 märgitud kriteeriumide
eest teenitud punktidele nende spordialaliitude vahel, kes kvalifitseeruvad toetuse saajate hulka.
7. Esimest korda Kultuuriministeeriumi toetuse saajate hulka kvalifitseerunud spordialaliidud saavad toetust
esimesel aastal kuni 5 000 eurot.

Spordialaliidu tegevustoetuse arvestamisel
arvesse võetavate kriteeriumide punktisüsteem

1. Spordiala harrastajate arv spordiklubides.
Spordiala harrastajate arvu eest saavad spordialaliidud punkte järgmiselt:
1 punkt
70–299 harrastajat;
2 punkti
300–499 harrastajat;
3 punkti
500–999 harrastajat;
4 punkti
1000–1999 harrastajat;
5 punkti
2000–2999 harrastajat;
6 punkti
3000–3999 harrastajat;
7 punkti
4000–4999 harrastajat;
8 punkti
5000–5999 harrastajat;
9 punkti
6000–6999 harrastajat;
10 punkti
7000 ja enam harrastajat.
2. Treenerikutsega treenerite üldarv ja III–V kutsetasemega treenerite arv spordialal.
2.1. Treenerikutsega treenerite üldarvu eest saavad spordialaliidud punkte järgmiselt:
1 punkt
1–19 treenerit;
2 punkti
20–49 treenerit;
3 punkti
50–99 treenerit;
4 punkti
100–199 treenerit;
5 punkti
200 ja enam treenerit.
2.2. III–V kutsetasemega treenerite arvu eest saavad spordialaliidud punkte järgmiselt:
1 punkt
1–9 treenerit;
2 punkti
10–19 treenerit;
3 punkti
20–49 treenerit;
4 punkti
50–99 treenerit;
5 punkti
100 ja enam treenerit.
3. Sportlikud saavutused viimase nelja aasta jooksul
Arvestatakse 4 aasta jooksul parimat saavutuslikkust kõigil distsipliinidel järgmistel võistlustel:
3.1. Olümpiamängud, maailma- ja Euroopa meistrivõistlused (OM, MM ja EM) – kohad 1–12;
3.2. maailma karikasari (MK) – üldvõit;
3.3. maailmameistrivõistluste sari või maailma karikasari (MM või MK) – etapivõit;
3.4. Universiaad – kohad 1–3;
3.5. World Games – kohad 1–3;
3.6. teised olulised rahvusvahelised võistlused ning sportlase või võistkonna parim koht maailma
edetabelis nelja aasta jooksul – komisjoni hinnang.
Sportlike saavutuste eest saavad spordialaliidud punkte vastavalt allpool toodud tabelile:
1.
2.
3.
4.–6.
7.–8. 9.–12.
koht
koht koht koht
koht koht
OM
16
12
12
8
6
2
MM
16
12
12
8
6
2
MM mitte-OM ala
8
6
6
4
3
1
EM
8
6
6
4
3
1
EM mitte-OM ala
4
3
3
2
1,5
0,5
World Games
6
4
2
Universiaad
6
4
2
MK üldvõit
8
MM või MK etapivõit
4
Olulised rahvusvahelised *)
*)
*)
*)
*)
*)
võistlused
*) Kultuuriministeeriumi komisjoni ettepanekul 1–8 punkti

Erinevatel distsipliinidel (näiteks kümnevõistlus, kettaheide, kaugushüpe) saavutatud tulemuste eest
määratud punktid liidetakse kokku ning summeeritud punktide põhjal saavad spordialaliidud
koondtabelisse punkte järgmiselt:
1 punkt
0,5–1 saavutuspunkti;
2 punkti
1,5–3 saavutuspunkti;
3 punkti
3,5–5 saavutuspunkti;
4 punkti
5,5–10 saavutuspunkti;
5 punkti
10,5–20 saavutuspunkti;
10 punkti
20,5–40 saavutuspunkti;
15 punkti
40,5–60 saavutuspunkti;
20 punkti
60,5–80 saavutuspunkti;
25 punkti
80,5–100 saavutuspunkti;
30 punkti
100,5 ja enam saavutuspunkti.
4. Olümpiaspordialade sportlaste esindatus viimastel olümpiamängudel.
Iga olümpiamängudel osalenud sportlase eest (sõltumata sportlase startide arvust või tulemustest)
saavad spordialaliidud ühe punkti.
5. Hea juhtimistava spordialaliidus.
Hea juhtimistava järgimise hindamisel võetakse aluseks järgmised spordialaliidu juhtimisega seonduvad
asjaolud:
5.1. Aruandluse korrektne esitamine.
Kontrollitakse viimase majandusaasta aruande ettenähtud korras ja tähtajal äriregistrile esitamist.
1 punkt – aruanne on esitatud kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu;
0 punkti – aruanne on esitatud hiljem kui kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
5.2. Kohustuste õigeaegne täitmine nii riigi kui lepingupartnerite ees.
Kontrollitakse ajatamata maksu- ja intressivõlga Maksu- ja Tolliameti ees äriregistri andmebaasi abil
1. detsembri seisuga.
1 punkt – ei esine maksu- ega intressivõlga.
5.3. Spordialaliidu juhatuse liikmed on hiljemalt kolme kuu jooksul määramisest kantud
äriregistrisse.
Kontrollitakse spordialaliitude poolt esitatud juhatuse liikmete nimekirjade alusel andmete õigsust
äriregistris 1. detsembri seisuga.
1 punkt – kõik selle aasta augustis või varem määratud juhatuse liikmed on kantud äriregistrisse;
0 punkti – spordialaliitude poolt esitatud juhatuse liikmete nimekirjad ei vasta äriregistri kirjetele.
5.4. Spordialaliidu andmete korrektne kajastamine Eesti Spordiregistris.
Kontrollitakse spordialaliidu juriidilisest isikust liikmete andmete esitamist määratud tähtajaks. ESR
spordiorganisatsioonide alamandmekogu ja seal kasutatavate tähistuste abil – roheline (spordi
harrastamine), sinine (spordiühendus või -liit) ja kollane (muu spordialane tegevus, näiteks võistluste
korraldamine) liikmete suhet kõikidesse spordialaliidu liikmetesse 1. detsembri seisuga.
2 punkti – 100% spordialaliidu liikmetest on rohelise, kollase või sinise tähistusega;
1 punkt – 80–99,9% spordialaliidu liikmetest on rohelise, kollase või sinise tähistusega;
0 punkti – vähem kui 80% spordialaliidu liikmetest on rohelise, kollase või sinise tähistusega.
5.5. Spordialaliidu esindajate osalemine rahvusvahelise spordiorganisatsiooni komisjonis,
ekspertrühmas või juhatuses.
Kontrollitakse spordialaliitude poolt esitatud nimekirjade alusel.
1 punkt – spordialaliidul on vähemalt üks esindaja antud spordiala rahvusvahelises spordiorganisatsioonis;
0 punkti – spordialaliidul ei ole esindajat antud spordiala rahvusvahelises spordiorganisatsioonis.
5.6. Spordialaliidu treenerite kutsekomisjoni regulaarne tegutsemine.
Kontrollitakse kutsekomisjoni olemasolu EOK koduleheküljel ning tegevust ESR treenerite
alamandmekogu abil (1. detsembri seisuga).
1 punkt – kutsekomisjon on moodustatud ning tegutseb regulaarselt;
0 punkti – kutsekomisjoni ei ole moodustatud või kutsekomisjon ei tegutse regulaarselt.

5.7. Koostöö Eesti Spordiregistriga Eesti Spordi Biograafilise Leksikoni ja Eesti spordi
aastaraamatu koostamisel
Hinnangu koostööle annab Eesti Spordiregister.
1 punkt – Eesti Spordiregister hindab koostööd spordialaliiduga heaks;
0 punkti – Eesti Spordiregister hindab koostööd mitterahuldavaks.

Noortespordi toetuse arvutamise kord
ja taotlejale esitatud nõuetele vastavuse hindamise kriteeriumid
1. Toetust eraldatakse spordialaliidule spordiseaduse tähenduses ja toetus on ette nähtud noortega tehtava
tulemusliku sporditöö eest.
2. Spordialaliidu toetuste jaotamisel käsitletakse spordialaliite kolmes rühmas:
2.1. olümpiaalade spordialaliidud;
2.2. võistkondlikke sportmänge arendavad spordialaliidud;
2.3. muud spordialaliidud.
3. Toetuse eraldamiseks kehtestatakse kõigis kolmes spordialaliitude rühmas ühtsed kriteeriumid:
3.1. spordiala noorte harrastajate (kuni 19-aastased) arv spordiklubides Eesti spordiregistri (ESR)
spordiorganisatsioonide alamandmekogu andmetel viimase fikseeritud kuupäeva seisuga;
3.2. sportlikud saavutused viimase nelja aasta jooksul järgmistel võistlustel:
3.2.1. noorte maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel (MM ja EM);
3.2.2. juunioride maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel (MM ja EM);
3.2.3. noorte olümpiamängudel (NOM);
3.2.4. Euroopa noorte olümpiafestivalil (ENOF).
4. Riigieelarveline noortespordi toetus spordialaliitudele jaotatakse alljärgnevalt:
4.1. 60–65% olümpiaalade spordialaliitudele, millest 50% jaotatakse vastavalt harrastajate arvule
spordiklubides ning 50% jaotatakse sportlike saavutuste eest teenitud punktidele;
4.2. 25–30% võistkondlikke sportmänge arendavatele spordialaliitudele, millest 80% jaotatakse
vastavalt harrastajate arvule spordiklubides ning 20% jaotatakse sportlike saavutuste eest teenitud
punktidele;
4.3. 10–15% muudele spordialaliitudele, millest 50% jaotatakse vastavalt harrastajate arvule
spordiklubides ning 50% jaotatakse sportlike saavutuste eest teenitud punktidele.
5. Toetuse summa spordialaliidule arvutatakse järgmiselt:
5.1. ühte rühma kuuluvate spordialaliitude harrastajate arvud liidetakse kokku ning arvutatakse iga
spordialaliidu osakaal rühma kogu harrastajate arvust. Vastavalt harrastajate osakaalule arvutatakse
spordialaliidule toetus harrastajate arvu eest lähtuvalt punktis 4 märgitud riigieelarvelise toetuse
jaotamise põhimõttele;
5.2. noortespordi toetuse eraldamisel võetakse arvesse tulemused, mis on saavutatud alates U16
vanuseklassist. Sportlike saavutuste hindamisel võetakse arvesse viimase nelja aasta jooksul kõigi
noorte ja juunioride vanuseklasside (U16, U18, U20 ja U23) arvestuses saavutatud kaks parimat
tulemust igal distsipliinil;
5.3. sportlike saavutuste eest saavad spordialaliidud punkte vastavalt allpool toodud tabelile:

NOM
MM
MM mitte-OM ala
ENOF
EM
EM mitte-OM ala

1.
koht
16
16
8
8
8
4

2.–3.
koht
12
12
6
6
6
3

4.–6.
koht
8
8
4
4
4
2

7.–8.
koht
6
6
3
3
3
1,5

9.–12.
koht
2
2
1
1
1
0,5

5.4. erinevatel distsipliinidel (näiteks kümnevõistlus, kettaheide, kaugushüpe) saavutatud tulemuste
eest määratud punktid liidetakse kokku ning arvutatakse spordialaliidu osakaal rühma kogu
punktiarvust. Vastavalt tulemuspunktide osakaalule arvutatakse spordialaliidule toetus tulemuste
eest lähtuvalt punktis 4 märgitud riigieelarvelise toetuse jaotamise põhimõttele;
5.5. spordialaliidule harrastajate arvu ning sportlike saavutuste eest arvutatud toetuse summad
liidetakse kokku.
6. Esimest korda Kultuuriministeeriumi toetuse saajate hulka kvalifitseerunud spordialaliidud saavad toetust
esimesel aastal kuni 4 000 eurot.

