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1. Valdkonna eesmärgid:  

1.1 tallinlaste teadlikkuse suurendamine spordist ja liikumisest;  

1.2 liikumisharrastajate osakaalu suurendamine; 

1.3 erinevate võistlusväljundite loomine harrastus- ja saavutussportlastele;  

1.4 eri sihtrühmade kaasatus spordivõistlustel ja -üritustel osalemisse; 

1.5 noortespordi jätkusuutlikkuse tagamine noorte saavutussportlaste kaudu; 

1.6 Tallinna parimate sportlaste tunnustamine; 

1.7 sportimisvõimaluste parandamine spordiorganisatsioonide toetamise kaudu. 

2. Eesmärkide saavutamise indikaatorid:  

2.1 projekti kaasatud võistlejate, spordiklubide ja/või riikide arv; 

2.2 projekti põhisündmuse kestus (päevade või etappide arv); 

2.3 projektist kaudse kasu saajate arv (publik); 

2.4 rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja Eesti kõrgeimas sportmängude liigas saavutatud tulemus; 

2.5 paranenud sportimisvõimalused. 

3. Valdkonna prioriteedid:  

3.1 rahvusvahelised spordiprojektid, mille alla kuuluvad tiitlivõistlused (maailmameistrivõistlused, 

Euroopa meistrivõistlused) ja rahvusvahelise alaliidu egiidi all toimuvad kõrgetasemelised 

spordivõistlused (maailma karika võistluse etapid, grand prix’d jms) ning pealinna 

traditsioonilised rahvusvahelised spordivõistlused, kust võtavad osa vähemalt kolme riigi 

sportlased ja/või võistkonnad. Propageeritakse Tallinnas (erandjuhul Harjumaal) rahvusvaheliste ja 

kõrgetasemeliste spordivõistluste korraldamist, mis tutvustavad pealinna, elavdavad ettevõtlust ja 

on hea väljund kohalikele sportlastele;  

3.2 massi-, sari- ja tervisespordiürituste sari „Tallinn liigub”, mis tutvustab terviseliikumist ja 

tervislikku eluviisi. Eelistatud on suure osalejate arvuga, mitmekülgsed ja/või vähemalt neljast 

etapist koosnevad üritused. Projekti üritused toimuvad Tallinnas (erandjuhul Harjumaal) ning on 

suunatud eelkõige noortele ja pealinna elanikele; 

3.3 Tallinna meistrivõistlused. Toetatakse Tallinna meistrivõistluste korraldamist üks kord aastas 

spordialadel, mida tunnustab Eesti Olümpiakomitee. Meistrivõistlustel saavad osaleda noored, 

juuniorid ja täiskasvanud. Tallinna meistrivõistluste puhul toetatakse neid projekte, mis toimuvad 

Tallinnas (erandjuhul Harjumaal, kui Tallinnas puudub vastava ala spordirajatis), ning eelistatud 

on noortele suunatud võistlused; 

3.4 igakuised spordivaldkonna projektid (kohalikud turniirid jm spordivõistlused). Toetatakse 

aasta ringi toimuvaid kohalikke turniire ja võistlusi, mis pakuvad spordiklubidele ja eri alade 

harrastajatele kasulikke võistluskogemusi. Toetatakse neid projekte, mis toimuvad Tallinnas ja 

milles osalevad vähemalt kolme eri spordiklubi liikmed ja/või võistkonnad; 

3.5 Tallinna parimad sportlased. Toetust antakse ühele parimale nais- ja meessportlasele, kelle 

elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinn ja kes on edukalt võistelnud täiskasvanute 

rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, ning ühele sportmängude võistkonnale, kelle kodusaal ja 

kodumängud toimuvad Tallinnas ning kes on tulnud Eesti meistriks kõrgeimas meistriliigas, 

saavutanud kõrge koha regionaalses ja/või Euroopa liigas.  

3.6 linna eelarvest sihtotstarbeliselt toetatavad spordiorganisatsioonid. Toetatakse 

spordiorganisatsioone, kellele linnavolikogu on määranud sihtotstarbelise toetuse. 

3.7 Tallinna parimad noorsportlased. Toetatakse 15–23-aastaseid noori saavutussportlasi, kelle 

elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinn ja kes on edukalt võistelnud rahvusvahelistel 
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tiitlivõistlustel. Toetust antakse noorte saavutussportlaste tulemuste tunnustamiseks ja 

noorsportlaste tegevuse toetamiseks. 

4. Toetuse taotluste esitamise ja läbivaatamise ajakava ning toetuse taotlemise lisatingimused 

lisaks valdkonna prioriteetides näidatule.  

4.1 Rahvusvahelise spordiprojekti toetuse taotlus esitatakse: 

4.1.1 tiitlivõistluse ja rahvusvahelise alaliidu egiidi all toimuva kõrgetasemelise spordivõistluse 

puhul 1. detsembriks järgneva aasta kohta (projekti lõpptähtpäev on komisjoni toimumise 

eelarveaasta 31. detsember); 

4.1.2 tiitlivõistluse ja muu rahvusvahelise võistluse kohta jooksva aasta 15. juuniks (täiendav 

taotluste vastuvõtt korraldatakse eelarveliste vahendite olemasolu korral). Komisjon vaatab 

punkti 4.1 kohased taotlused läbi vastavalt kas jaanuaris või juulis. 

4.2 Igakuise spordivaldkonna projekti toetuse taotlus esitatakse paariskuu viimaseks päevaks. 

Komisjon vaatab taotlused läbi iga paaritu kuu esimesel täistöönädalal. 

4.3 Massi-, sari- ja tervisespordiprojekti toetuse taotlus esitatakse 15. jaanuariks jooksva aasta 

kohta. Komisjon vaatab taotlused läbi veebruari jooksul.  

4.4 Tallinna meistrivõistluse toetuse taotlus esitatakse: 

4.4.1 aasta esimesel poolel korraldatava meistrivõistluse kohta eelneva aasta 15. detsembriks; 

4.4.2 aasta teisel poolel korraldatava meistrivõistluse kohta sama aasta 15. juuniks. Komisjon 

vaatab punkti 4.4 taotlused läbi vastavalt kas jaanuaris või juulis; 

4.4.3 toetuse määramise lisatingimused:  

4.4.3.1 meistrivõistluse korraldamist aktsepteeritakse olümpiaaladel;  

4.4.3.2 meistrivõistlus peab olema kantud alaliidu kalendrisse;  

4.4.3.3 meistrivõistluse korraldaja on spordiklubi või -kool (edaspidi korraldaja);  

4.4.3.4 meistrivõistluse puhul sportmängudes toetatakse finaalturniiri (1–2 päeva) korraldamist, 

mitte kogu meistrivõistluste sarja (v.a kuni 19-aastaste harrastajate meistrivõistlused); 

4.4.4  korraldaja kohustub:  

4.4.4.1 võimaldama osaleda meistrivõistlusel kõikidel Tallinnas asjaomast spordiala harrastavatel 

sportlastel, spordiklubidel ja -koolidel;  

4.4.4.2 teavitama asjaomase spordiala klubi meistrivõistluse toimumisest vähemalt üks kuu ette.  

4.5 Tallinna parimate sportlaste tunnustamine: 

4.5.1 spordivaldkonna aasta parima nais- ja meessportlase ning sportmängude võistkonna taotlus 

esitatakse 15. novembriks jooksva aasta kohta. Komisjon vaatab esitatud taotlused läbi hiljemalt 

detsembrikuu teisel täistöönädalal; 

4.6 Tallinna parimate noorte saavutussportlaste tunnustamine ja tegevustoetuse andmine: 

4.6.1 parima noore saavutussportlase taotlus esitatakse 1. veebruariks. Komisjon vaatab taotlused 

läbi veebruari esimesel täistöönädalal; 

4.6.2 noorte saavutussportlaste tunnustamisel arvestatakse eelneval kalendriaastal saavutatud 

rahvusvaheliste tiitlivõistluste (noorte olümpiamängude, juunioride maailmameistrivõistluste ja 

Euroopa meistrivõistluste, juunioride maailma- ja Euroopa karikavõistluste lõpptulemust, noorte 

olümpiapäevade ja universiaadi) tulemust; 

4.6.3 noorte saavutussportlaste tunnustamise toetuse määramise lisatingimused: 

4.6.3.1 tulemuslikkuse hindamisel võetakse aluseks vastaval spordialal või kategoorias osalejate 

arv ja toetust taotleva sportlase saavutatud koht; 

4.6.3.2 arvestatakse spordiala tuntust ja populaarsust nii rahvusvahelisel kui Eesti tasandil; 

4.6.3.3 arvestatakse tiitlivõistlustel osalenud riikide arvu; 

4.6.3.4 arvestatakse spordiala kuulumist olümpiamängude kavva ja/või Tallinna eelisarendatavate 

spordialade nimekirja. 

4.6.4 Noorte saavutussportlaste tegevustoetust võib kasutada võistluste ettevalmistamise kuludeks, 

osavõtumaksude maksmiseks, majutus-, transpordi- ja toitlustuskulude katmiseks, spordiinventari- 

ja varustuse soetamiseks ning meditsiinikulude katmiseks; 

4.6.5 tegevustoetuse määramise lisatingimused: 
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4.6.5.1 esimene aste. Noorsportlane tegeleb olümpiamängude kavva kuuluva ja/või Tallinna 

eelisarendatavate spordialade nimistusse kuuluva spordialaga ja on tulnud noorte 

olümpiamängudel, juunioride maailmameistrivõistlustel, juunioride Euroopa meistrivõistlustel, 

juunioride maailma ja Euroopa karikavõistluste finaalis (lõpptulemus) esimese kolme hulka. 

Toetuse suuruseks määratakse kuni 1500 eurot ühe noorsportlase ja/või võistluspaari kohta; 

4.6.5.2 teine aste. Noorsportlane tegeleb muu Tallinna linnalt noortespordi toetust saava 

spordialaga ja on tulnud noorte või juunioride maailmameistrivõistlustel, juunioride Euroopa 

meistrivõistlustel ja/või Euroopa karikavõistluste finaalis (lõpptulemus) esimese kolme hulka. 

Toetuse suuruseks määratakse kuni 1000 eurot ühe noorsportlase ja/või võistluspaari kohta; 

4.6.5.3 kolmas aste. Noorsportlane on saavutanud olümpiamängude kavva kuuluval ja/või 

Tallinnas eelisarendataval spordialal noorte olümpiapäevadel, juunioride maailmameistrivõistlustel 

ja juunioride Euroopa meistrivõistlustel 4.–12. koha ja/või maailma või Euroopa karikavõistluste 

etapil ning universiaadil 1.–3. koha. Toetuse suuruseks määratakse kuni 500 eurot ühe 

noorsportlase ja/või võistluspaari kohta; 

4.6.5.4 neljas aste. Noorsportlane on saavutanud silmapaistva tulemuse  spordialal, mis ei kuulu 

Tallinna linna noortespordi toetust saava spordiala nimekirja, ja/või on oma vanuseklassis Eesti 

meister ja on edukalt esindanud Eestit koondise koosseisus rahvusvahelistel võistlustel. Toetuse 

suuruseks määratakse kuni 300 eurot ühe noorsportlase ja/või võistluspaari kohta; 

4.6.5.5 viies aste. Sportmängude võistkond on tulnud Eesti meistriks A-vanuseklassis ning on 

edukalt esinenud rahvusvahelistel võistlustel. Toetatakse ühte sportmängude võistkonda ning 

toetuse suuruseks määratakse kuni 3000 eurot; 

4.6.5.6 erandina võib komisjon määrata toetuse sportlasele, kes ei vasta tingimustele, kuid on 

saavutanud muu hea sportliku tulemuse, nagu rekordi või tippmargi, tõusnud rahvusvahelise 

edetabeli liidriks, esinenud hästi turniiril jm. 

5. Projekti kulud, mille tegemiseks toetust ei anta, on lisaks käesoleva määruse lisas 1 

„Mittetulundustegevuse toetuse määramise üldised lisatingimused” nimetatule järgmised:  

5.1 Eesti karika- või meistrivõistluse korraldamise kulud;  

5.2 rahvusvahelisel võistlusel osalemise kulud (v.a Tallinna noored saavutussportlased);  

5.3 laagri korraldamise kulud;  

5.4 koolituse tegemise kulud;  

5.5 toitlustusega seotud kulud;  

5.6 majutusega seotud kulud (v.a Tallinna noored saavutussportlased); 

5.7 reklaami- ja meediakulud; 

5.8 auhindade ja meenetega seotud kulud; 

5.9 meelelahutusprogrammiga seotud kulud. 

6. Rahuldamata jäetakse taotlus, mis on esitatud pärast taotletava toetuse tegevuste toimumist või 

pärast taotluse dokumentide esitamise tähtaja möödumist.  

 

 

 

Toomas Sepp 

Linnasekretär 

 


