„Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule,
spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ning treenerile ning
toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord“ määruse
seletuskiri
1. SISSEJUHATUS
Määruse eelnõuga (edaspidi eelnõu) luuakse regulatsioon tööjõukulude katmiseks toetuse
taotlemiseks ja eraldamiseks spordialaliitudes, spordiklubides ja spordikoolides laste ning noorte
treeningrühmi juhendavatele 5. ning kõrgema kutsetasemega treeneritele.
Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tõnu Seil
(tonu.seil@kul.ee, 628 2206), spordiosakonna nõunik Malle Englas (malle.englas@kul.ee, 628
2260), spordiosakonna nõunik Margus Klaan (margus.klaan@kul.ee, 628 2328), õigus- ja
varahaldusosakonna õigusnõunik Lia Liin (lia.liin@kul.ee, 628 2225), Eesti Olümpiakomitee
asepresident Toomas Tõnise (toomas@eok.ee, 603 1561) ja Eesti spordiregistri IT-juht Veiko
Ulp (veiko@server.ee, 730 3407).
Määrus kehtestatakse spordiseaduse §91 lõike 7 alusel.
2. EELNÕU SISU
Eesti spordiregistri andmetel korraldavad sporditegevust, sh laste ja noorte treenimist, kokku
1710 spordiklubi ja 305 spordikooli, spordialaliite on 63. Spordiklubides on spordiharrastajaid
143 602, neist 19a ja nooremaid harrastajaid 81 310. Spordiklubides on rakendatud 2013.a lõpu
seisuga 4436 treenerit, neist põhikohaga 482, osakoormusega 831 ja tasustamata ehk
vabatahtlikena 3123. Spordialaliitudest omavad treenereid 43 organisatsiooni, kokku on
spordialaliitude tasemel rakendatud treenereid 154.
2013.a tasusid spordiklubid treenerite töötasudeks ja maksudeks kokku 6,14 miljonit eurot, mis
teeb tasustatud treenerite (30% kõigist treeneritest) keskmiseks brutopalgaks 291 eurot kuus.
Eestis on alates 2003. aastast rakendatud treenerikutse andmist vastavalt kutseseaduses sätestatud
kutsesüsteemile. Treeneritele esitatavad kompetentsusnõuded on kinnitatud kutsestandardites
ning treenerikutseid antakse ja taastõendatakse spetsialiseerumisega spordialadele Eesti
Kutsekvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tasemetel 3, 4, 5, 6, 7 ja 8.
Eesti spordiregistri treenerite alamregistrisse on seisuga 01.10.2014 kantud:
3. tasemel treenereid 1120; 4. tasemel 723; 5. tasemel 754; 6. tasemel 563 ja 7. tasemel 147.
Kultuuriministeerium, Maksu- ja Tolliamet ning Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus viisid
kahel järjestikusel perioodil läbi treenerite tööhõive uuringu. 2012–2013.a analüüsiti 3565
treeneri ja 2013–2014.a 3847 treeneri tööhõivet. Uuringutest on selgunud,
et
spordiorganisatsioonid on sotsiaalmaksuga maksustatud väljamakseid teinud vastavalt 37%-le ja
39%-le kõigist treeneritest. Uuritud treeneritest said vastavalt 13% ja 10% sotsiaalmaksuga
maksustatud tulu ainult spordiorganisatsioonidest ja neil ei olnud teisi tööandjaid. Uuritud
treeneritest said vastavalt 75% ja 80% tasu mingi muu töö eest teistelt tööandjatelt ning mitte
ühegi tööandja poolt ei tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamakseid vastavalt 11%-le ja
10%-le treenerite koguarvust.
Uuringud toovad välja, et spordiklubides rakendatud treeneritest on valdav osa (üle 60%)
tasustamata või nende tööd tasustatakse maksuvabade stipendiumide või kompensatsioonide
vormis. Aina väiksem osa treeneritest on pühendunud ainult treeneritööle. Tüüpiline on olukord,
kus treeneritööd tehakse väikese koormusega muu tasustatud ameti kõrvalt. Tasustatud treenerite
madal keskmine kuutasu viitab võimalusele, et ka tasustatud treeneritele makstakse töö eest
täiendavalt stipendiumide või kompensatsioonide vormis.
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Maksu- ja Tolliameti poolt 2013.a läbiviidud kontrollimiste käigus tuvastati mitmetes
spordiklubides ulatuslikul määral treeneritele töö eest tasu maksmine maksuvabade
stipendiumide vormis.
Maksu- ja Tolliameti andmetel maksavad paljud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute
ja sihtasutuste nimekirja kuuluvad spordiorganisatsioonid maksuvabade stipendiumide nime all
tegelikult töötasu ning stipendiumilepingu asemel on faktiliselt tegemist töölepingutega. Selline
maksuvabade stipendiumide maksmise praktika jätab treenerid ilma sotsiaalsetest garantiidest
ning muudab nende staatuse töösuhetes ebakindlaks. Maksu- ja Tolliamet väidab, et tegemist on
laialt levinud praktikaga, mis puudutab peamiselt ülalpeetavat ja avalike huvidega seotud
spordivaldkonda. Maksu- ja Tolliamet saatis 9. mail 2013. aastal vastavasisulise kirja
kultuuriministeeriumile ja rahandusministeeriumile, kus märgib, et antud olukorrale on vaja leida
riigi tasandil jätkusuutlik lahendus, mis aitaks ellu viia riigi huve edendada sporditegevust ja
suurenda sporti harrastavate inimeste arvu.
Eelnõuga soovitakse luua õiguslikust alusest lähtuv regulatsioon laste ja noortega tegelevate
treenerite töö tasustamise korrastamiseks, spordialaliitude, spordiklubide ja spordikoolide
organisatsioonilise suutlikkuse ning tööandjana tegutsemise võimekuse ja usaldusväärsuse
tõstmiseks.
Eesmärk on tööjõukulude toetuste kaudu väärtustada treenerikutset, kindlustada treeneritele
paremad ja sotsiaalseid garantiisid tagavad töötingimused, suurendada järjekindlalt lapsi ja noori
juhendavate pädevate ning pühendunud treenerite arvu.
Pädevatele treeneritele töö eest tasumise korrastamisega saavutame treeneritepoolse suurema
pühendumise, soodsama keskkonna kujundamise laste ja noorte treenimiseks, eesmärgistatuma
ning ohutuma sporditegevuse spordiklubides ja spordikoolides.
Eelnõu § 1 esitatakse määruse reguleerimisala.
Eelnõu § 2 kohaselt võib valdkonna eest vastutav minister treenerite tööjõukulude toetuse
määramise, jaotamise ja tagasinõudmise ülesande volitada halduslepingu alusel eraõiguslikule
juriidilisele isikule. Kultuuriministril on kavas ülesande täitmine volitada ja vastav haldusleping
sõlmida Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutusega (edaspidi sihtasutus). See on Haridus- ja
Teadusministeeriumi ning Eesti Olümpiakomitee poolt asutatud sihtasutus, kelle põhikirjalisteks
tegevusvaldkondadeks on spordialase koolituse arendamine ja korraldamine, treenerite
kutsesüsteemi arendamine ja koordineerimine, spordialase teabe kogumine, analüüsimine ja
levitamine, spordialaste uuringute korraldamine ja muud analoogilised tegevused. Sihtasutus on
riigi infosüsteemi kuuluva spordi andmekogu Eesti spordiregister volitatud töötleja. Selle
funktsiooni on Kultuuriministeerium kui Eesti spordiregistri vastutav töötleja samuti
halduslepingu alusel andnud üle sihtasutusele. Registri volitatud töötlejana on sihtasutus
tõestanud ennast väga hea ja usaldusväärse partnerina Eesti riigile. Kuna Eesti spordiregistri
põhimääruse kohaselt kogutakse ja kontrollitakse spordivaldkonna andmeid regulaarselt, siis
omab sihtasutus laiapõhjalisi andmeid spordiorganisatsioonide ja treenerite kohta. Sihtasutusel
on
olemas
andmed
treenerite
kutsetasemete
ja
treenerite
seotuse
kohta
spordiorganisatsioonidega. Eesti spordiregistri põhimääruse alusel kogutakse alates 2015. aastast
täiendavaid andmeid treenerite töökoormuse ja treeninggruppide kohta. Sihtasutuses on olemas
andmete analüüsimise ja kontrollimise võimekus. Eelnevat arvesse võttes on otstarbekas määrata
treenerite töötasu toetuse jaotamise rakendusasutuseks sihtasutus, kes omab, kontrollib ja
analüüsib vastavaid andmebaase. Sihtasutus informeerib ja kaasab otsustusprotsessi nii
spordialaliidud kui ka maakondade spordiliidud ekspertidena. Riigieelarves sihttoetusena ette
nähtud summa eraldatakse täismahus spordiklubidele ja spordikoolidele treenerite töötasude
maksmise toetamiseks. Sihtasutuse enda eelarves on ette nähtud vastavad vahendid treenerite
sihttoetuse menetlemiseks ja rakendamiseks.
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Eelnõu § 3 käsitletakse treenerite tööjõukulude toetuse määramise aluseid. Treenerite
tööjõukulude katmise toetuse saajateks on spordialaliidud, spordiklubid ja spordikoolid, kes on
treeneritele tööandjateks ja kus laste ja noorte treeningrühmi juhendavad 5. ja kõrgema kehtiva
kutsetasemega treenerid. Spordialaliit saab toetust taotleda ainult meisterlikkuse astme
treeningrühmi treenivate ja nõuetele vastavate treenerite tööjõukulude katmiseks.
Treenerite kutsesüsteemis on erinevate tasemete treenerikutsetel oma nimetused, mis kajastavad
ka treeneri pädevust. Nii nimetatakse 3. kutsetasemega treenerit abitreeneriks, 4. kutsetasemega
treenerit nooremtreeneriks, 5. kutsetasemega treenerit treeneriks, 6. kutsetasemega treenerit
vanemtreeneriks ja 7. kutsetasemega treenerit meistertreeneriks. 8. kutsetasemega treenerit
nimetatakse eliittreeneriks, kuid nimetatud kutsetaset ei ole veel välja antud. Ka rahvusvahelised
eksperdid on kinnitanud, et arvestatav treeneripädevus algab 5. tasemelt, kui selle saamiseks on
läbitud piisavalt koolitusi ja omatakse mitmeaastast praktilise töö kogemust.
Treenitavate vanuse ülempiiriks on seatud 24 aastat. Spordis käsitletakse üldreeglina juunioride
võistlusklasside vanusepiirina 23-aastaseid noorsportlasi. Määruse mõistes reguleeritakse
vanusepiir noorte vanusele nõudena nii, et toetuse maksmise kalendriaastale eelneva aasta 31.
detsembril peab toetuse aluseks olevasse treeningrühma arvatud noore vanus olema 23 aastat või
noorem. Kui toetuse maksmise aastal saab noor 24-aastaseks, siis ei pea teda kinnitatud
treeningrühma nimekirjast välja arvama, vaid ta saab selle treeningrühma koosseisus
treeningaasta lõpetada.
Treeningtöö, mille läbiviimise eest toetust makstakse, peab toimuma planeeritult ja järjepidevalt.
Treeningtöö läbiviimise aluseks spordialaliitudes ja spordiklubides on treeningplaanid ning
spordikoolides õppekavad. Treeninguid viiakse läbi korrapäraselt vastavalt kehtestatud
treeningplaanidele ja õppekavadele. Treeningtundide läbiviimine toimub vastavalt treeningute
ajalisele plaanile ehk treeningtundide tunniplaanile (edaspidi tunniplaan). Treeningtööd viiakse
läbi treeningrühmi juhendades, seal treenivaid lapsi treenides. Reglementeeritud treeningtöö
tähendab seda, et treeningrühmadele on kehtestatud konkreetsed nõuded laste ja noorte vanuse,
laste ja noorte arvu ning treeningkoormuse osas. Nimetatud nõuded on kirjeldatud määruse lisas
2.
Spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile eraldatav toetus tööjõukuludeks ei ole ettenähtud
toetatavate treenerite töötasu 100%-liseks katmiseks, vaid saab moodustada kuni 50% sellele
treenerile toetuse aluseks olevate treeningrühmade koormustelt arvestatavast tasust, ehk
spordialaliit, spordiklubi või spordikool tööandjana peab omalt poolt rahastama treeneri töö
tasustamist vähemalt samal määral kui sellele treenerile arvestatakse riigieelarvelist tööjõukulude
toetust.
Eelnõu § 4 esitatakse nõuded treenerite tööandjale, st spordialaliidule, spordiklubile või
spordikoolile. Kui taotlejaks on spordialaliit või spordiklubi, peab ta olema esitanud õigeaegselt
ja korrektselt nõutud tegevus- ning finantsandmed Eesti spordiregistrile hiljemalt 15. juuliks
toetuse eraldamise aastale eelneval aastal. Spordikooli andmed peavad olema nõutud korras
kantud ja uuendatud Eesti Hariduse Infosüsteemis.
Taotlejal ei tohi olla Maksu- ja Tolliameti andmetel maksuvõlga.
Spordialaliit, spordiklubi või spordikool peab pidama sportivate laste ja noorte arvestust nimede
ja isikukoodide alusel. Spordialaliit, spordiklubi või spordikool peab olema paigutanud sportivad
lapsed ja noored vastavalt vanusele ja sportlikule tasemele treeningrühmadesse. Treeningrühmad
peavad tegutsema tunniplaani alusel. Tunniplaan on treeningtundide läbiviimise ajaline plaan,
kuhu on märgitud treeningtunni toimumise päev, kellaaeg ja treeningpaik.
Spordialaliidus, spordiklubis või spordikoolis treeniva iga lapse ja noore kohta peab olema
tõenduseks leping või muus vormis kinnitus, kas teovõimelise noore enda või lapse seadusliku
esindajaga. Seaduslikuks esindajaks on üldjuhul lapsevanem.
Treeningtundide läbiviimiseks peavad spordialaliidul, spordiklubil või spordikoolil olema
vajalikud omad, renditavad või vabalt kasutatavad ruumid või treeningpaigad ning vajadusel
3

nende kasutamise kinnituseks asjakohane dokument. Spordialaliit, spordiklubi või spordikooli
pidaja peab olema määranud raamatupidamise ja dokumentatsiooni eest vastutava(d) isiku(d) ja
nad on avaldanud suhtlemiseks kontakttelefoni numbri ja e-posti aadressi. Spordialaliit,
spordiklubi või spordikool peab tagama, et informatsioon kehtivate tunniplaanide, treenerite,
treeningrühmade ja treeningpaikade kohta on avaldatud internetis. Kui taotlejal puudub
organisatsiooni enda veebileht (koduleht, Facebooki-konto või muu), saab ta kasutada võimalust,
et nõutav informatsioon avaldatakse Eesti spordiregistris. Selle võimaluse kasutamiseks teeb
taotleja taotluskeskkonnas vastava märke.
Eelnõu § 5. Selles paragrahvis esitatakse nõuded treenerile, kelle tööjõukulude katmiseks toetust
taotletakse. Treener peab omama vähemalt kehtivat treenerikutse 5. taset ja spetsialiseerumist
spordialale, mille treeningrühmi ta juhendab. Esinevad üksikud erandid spetsialiseerumise nõude
osas, mis on eraldi välja toodud määruse lisas 1 ja need erandid on seotud nn kombineeritud või
kompleksspordialade treenimisega, kus võib rakendada tööle selle spordiala koosseisu kuuluva
spordiala spetsialiseerumisega treenereid. Treener on kohustatud järgima oma töös treeneri
kutsestandardi lahutamatut osa treenerite eetikakoodeksit. Treener on kohustatud järgima
dopinguvastaseid reegleid ja ei tohi olla neid rikkunud. Treenerilt ei tohi olla võetud õigust
töötada spordialal või õigust töötada lastega. Treener peab juhendama treeningrühmi, mis on
nõuetekohaselt komplekteeritud. Võttes arvesse eraldatud sihttoetuse eesmärki – korrastada
treenerite töötasustamise süsteemi ja välistada töö eest stipendiumide vormis tasumine – peab
treeneril olema spordialaliidu, spordiklubi või spordikooliga sõlmitud tööleping või võlaõiguslik
käsundus- või töövõtuleping vähemalt toetuse taotlemise perioodiks.
Eelnõu § 6 esitatakse nõuded treeningrühmale, mille treenimise eest treenerile toetust
taotletakse. Sporditeooria aluste põhjal jaotatakse treeningprotsess traditsiooniliselt kolmeks
astmeks. Nendeks astmeteks on ettevalmistav aste, treeningaste ja meisterlikkuse aste.
Treeningrühmad on komplekteeritud vastavalt treeningprotsessi astmetele.
Ettevalmistava astme treeningrühma arvatakse laps ja noor, kes alustab tegelemist vastava
spordialaga või laps ja noor, kes soovib tegeleda vastava spordialaga harrastaja tasemel.
Ettevalmistavas astmes on oluline läbiviidava treeningtöö mängulisus ja mitmekülgsus, mille
eesmärgiks on tervise tugevdamine, õige kehalise arengu soodustamine rõhutades kiiruse ja
osavuse arendamist ning sportimise, kui järjepideva protsessi ja valitud spordiala
tundmaõppimine. Treeningkoormused on väiksemad ja treeningrühmad arvuliselt suuremad.
Kuigi treeningrühma arvamise vanus on fikseeritud, on selles rühmas mõõduka koormusega
võimalik sporti harrastada keskkooli või gümnaasiumi lõpetamiseni (19-aastaseni).
Järgmine on treeningaste, mille treeningrühma arvatakse laps ja noor, kes on eelnevalt spordiga
tegelenud ja kelle kehaline ettevalmistus võimaldab treeninda treeningastme treeningrühmas
ettenähtud koormustega. Treeningastme treeningrühma eesmärgiks on õige kehalise
ettevalmistuse jätkuv täiustamine, spordiala tehnika ja taktika omandamine ja võistluspraktika
tagamine. Treeningastmes kasvab treeningkoormus, treenitakse oma oskuste ja võimete
arendamiseks eesmärgiga olla valitud spordialal edukas ning realiseerida oma võimeid
võistlustel. Harrastajate arv treeningrühmas on väiksem, kui ettevalmistaval astmel, kuid
treeningkoormus on suurem.
Meisterlikkuse aste on edasijõudnutele, kes treenivad eesmärgiga pääseda omaealiste Eesti
koondvõistkonda Eesti esindamiseks rahvusvahelistel võistlustel. Meisterlikkuse astme
treeningrühma arvatakse laps või noor, kes vastab vähemalt ühele järgnevale tunnusele:
1) kes on arvatud Eesti Olümpiakomitee poolt A-, B- või C-taseme sportlaseks;
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2) kes on arvatud täiskasvanute koondvõistkonda või koondvõistkonna kandidaadiks esindamaks
Eestit olümpiamängudel, maailmameistrivõistlusel, Euroopa meistrivõistlusel, Euroopa
Mängudel või vastaval kvalifikatsioonivõistlusel;
3) kes on saavutanud 1.–16. koha sellisel rahvusvahelisel tippvõistlustlus nagu maailma
karikavõistluse etapp, Euroopa karikavõistluse etapp või traditsiooniline ja rahvusvaheline
spordialaliidu kalenderplaani võistlus;
4) kes on saavutanud 1.–12. koha noorte või juunioride maailmameistrivõistlusel, Euroopa
meistrivõistlusel, juunioride maailma karikavõistluse etapil, juunioride Euroopa karikavõistluse
etapil, noorte olümpiamängudel, Euroopa Noorte Olümpiafestivalil, Euroopa Mängudel,
universiaadil või üliõpilaste maailmameistrivõistlusel;
5) kes on kinnitatud noorte, juunioride või noorsoo (U23) vanuseklassides Eesti
koondvõistkonda või koondvõistkonna kandidaadiks osalemaks ja valmistumaks vastava
vanuseklassi maailmameistrivõistluseks, Euroopa meistrivõistluseks, noorte olümpiamängudeks,
Euroopa Noorte Olümpiafestivaliks, Euroopa Mängudeks, universiaadiks või üliõpilaste
maailmameistrivõistluseks.
Meisterlikkuse astme treeningrühmas on sportlaste arv väikseim ja treeningkoormus suurim.
Objektiivsuse saavutamiseks kinnitatakse meisterlikkuse astme rühmad vastava spordialaliidu
poolt.
Spordialaliidu juhatuse otsuse alusel võib meisterlikkuse astme treeningrühma arvata ka lapse
või noore, kelle vanus ei vasta määruse lisas 2 kinnitatud meisterlikkuse astme vanuse alampiiri
nõuetele.
Treeningrühmas treenimine toimub spordialaliidu, spordiklubi või spordikooli poolt kinnitatud
nimekirjade alusel.
Spordialad on erinevad, nendega tegelemise alustamiseks on erinevad vanusesoovitused,
spordialade treeningute korraldamine sõltub spordialade eripärast, sh ka ohutusest. Seetõttu
erinevadki kehtestatud vanusepiirid ning laste ja noorte arv treeningrühmas spordialadel. Laste ja
noorte vanusepiirid, treeningrühma suurus ja treeningrühma treeningkoormuse normid
spordialade ning ettevalmistava, treening- ja meisterlikkuse astmete kaupa on kinnitatud määruse
lisaga 2.
Määruse mõistes reguleeritakse vanuse ülempiir nii, et taotluse esitamise kalendriaasta 31.
detsembril peab toetuse aluseks olevasse treeningrühma arvatud noore vanus olema vanuse
ülempiiriks kehtestatud vanus või noorem. Näiteks, kui ettevalmistava astme rühma ülempiiriks
on seatud vanus 19 aastat, siis võivad rühma kuuluda ka kõik need, kes toetuse kasutamise
kalendriaastal saavad 20-aastaseks. Vanuse alampiir reguleeritakse nii, et toetuse kasutamise
kalendriaasta 31. detsembril peab toetuse aluseks olevasse treeningrühma arvatud noore vanus
olema vanuse alampiiriks kehtestatud vanus või vanem. Näiteks, kui ettevalmistava astme rühma
alampiiriks on seatud vanus 6 aastat, siis võivad rühma kuuluda ka kõik need, kes toetuse
kasutamise kalendriaastal saavad 6-aastaseks.
Kuna treeneri tööjõukulude katmise toetuse määramisel on aluseks tema töö laste ja noortega
treeningrühmades, on igati põhjendatud nõue, et üks laps või noor saab kuuluda samal spordialal
ainult ühte treeningrühma. Kui mitu taotlejat esitavad ühe sportlase samal spordialal oma
treeningrühma, siis võetakse taotlus küll vastu, kuid alustatakse koheselt õigustatud taotleja
väljaselgitamist. Õigustatud taotleja väljaselgitamine on kirjeldatud seletuskirja 9. leheküljel
eelnõu § 11 selgitustes. Samas on võimalik, et lapsel või noorel on huvi tegeleda ka mõne teise
spordialaga ning seetõttu on lapse või noore kuulumine erinevatel spordialadel
treeningrühmadesse lubatud.
Erandid kuulumisel samal spordialal kahte treeningrühma on lubatud, kui noor on arvatud
meisterlikkuse rühma. Meisterlikkuse astme treeningrühm on valikrühm mitmetest treeningastme
rühmades treenimist jätkavatest (teine treener, teine spordiklubi või spordikool) andekatest ja
edukatest sportlastest. Meisterlikkuse astme treeningrühma juhendava treeneri tasustatavaks
koormuseks arvestatakse tundide arvu, mida antakse lisaks treeningastme treeningrühma
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tundidele meisterlikkuse astme treeningrühmale kinnitatud treeningtundide piires. Samas tuleb
arvestada, et ühegi sportlase treenerite summaarne toetus ei ületaks 24 tundi.
Näiteks spordiklubi tennise treeningrühmas treenivad 6 sportlast koormusega 14 tundi nädalas.
Neist 2 on andekamad, tulemuslikumad ja spordialaliit on kinnitanud nende 2 sportlase
kuulumise sama (või mõne teise) spordiklubi või spordialaliidu juures tegutsevasse
meisterlikkuse rühma, mille treeningkoormus on 24 tundi nädalas. Meisterlikkuse rühmas treenib
neid kõrgema tasemega treener ja eelkirjeldatu põhjal on ta õigustatud saama tasustatavaks
nädalakoormuseks 24 treeningtundi miinus 14 treeningtundi ehk 10 tundi.
Ükski toetuse saamiseks esitatud taotlus ei tohi olla ebareaalne (ebamõistlik arv lapsi treeningul,
kunstlikult ja vanusele või spordialale mittevastavalt koostatud tunniplaan, ebareaalsed
treeningtundide pikkused, ebareaalsed treeningtundide läbiviimise ajad jms). Esitatud taotlused
ei tohi olla vastuolus sportliku treeningu põhiprintsiipidega. Seda hindavad ekspertidena ka
vastavate spordialaliitude, maakondade spordiliitude esindajad.
Vastuoluks loetakse ka seda, kui treener annab samaaegselt treeningtundi kahele või enamale
rühmale.
Eelnõu § 7. Riigieelarveline toetus saab olla kuni 50% ühele treenerile makstavast tasust, mille
arvetuslikuks aluseks on treeneri poolt juhendatavate treeningrühmade treeningtundide
summaarne nädalakoormus. Ühe treeningtunni pikkus on 45 min (akadeemiline tund) ja ühe
täistööajaga töötava treeneri täiskoormus on 24 akadeemilist treeningtundi nädalas, millele
lisanduvad treeningtundide ettevalmistamine, enesetäiendamine, osalemine koolitustel ja
treenerina võistlustel. Treeneri tööjõukulude katmise toetuse suuruse arvestamise aluseks on
tema poolt ühes nädalas vahetult juhendatud treeningtundide arv kokku.
Näited:
1. Treener töötab ühe ettevalmistava astme treeningrühmaga kahel päeval nädalas à poolteist
tundi ehk 2 x 45 minutit korraga. Mõlemal päeval annab ta seega 2 treeningtundi. Selle treeneri
nädalakoormuseks on 4 treeningtundi ja tööjõukulude toetuse arvestamise aluseks on 4treeningtunnine koormus nädalas. See on ühe toetatava treeneri minimaalne treeningtundide
koormus nädalas.
2. Treener töötab kahe ettevalmistava astme treeningrühma ja ühe treeningastme
treeningrühmaga. Mõlemal ettevalmistava astme treeningrühmal on treeningud kolmel päeval
nädalas à poolteist tundi ehk 2 treeningtundi korraga. Ühele ettevalmistava astme
treeningrühmale annab treener seega 6 treeningtundi ja teisele ettevalmistava astme
treeningrühmale annab treener samuti 6 treeningtundi nädalas. Neid kahte treeningrühma
treenides annab treener 12 treeningtundi kokku. Peale selle töötab treener veel ühe treeningastme
treeningrühmaga. Selle treeningrühma treeningud toimuvad viiel päeval nädalas, kusjuures kahel
päeval kulub treeninguteks aega 2 tundi ja 15 min ehk 3 treeningtundi ja kolmel päeval 1,5 tundi
ehk 2 treeningtundi korraga. Treeningrühma treenimise eest arvestatakse treenerile 12
treeningtundi nädalas. Seega on selle treeneri nädalakoormuseks kokku 24 (6+6+12)
treeningtundi ja tööjõukulude toetuse arvestamise aluseks on 24-treeningtunnine koormus
nädalas. See on ühe toetatava treeneri maksimaalne treeningtundide koormus nädalas.
3. Treener töötab ühe treeningrühmaga, kelle nädalakoormuseks on arvestatud 10 treeningtundi
ja täiendavalt veel meisterlikkuse astme treeningrühmaga 8 treeningtunni ulatuses nädalas, siis
selle treeneri nädalakoormuseks on kokku 18 treeningtundi ja treeneri tööjõukulude toetuse
arvestamise aluseks on 18-treeningtunnine koormus nädalas.
Võistluste perioodil on lubatud treeningrühmade treeningkoormuse optimeerimise eesmärgil
asendada planeeritud treeningtunnid osalemisega võistlustel. Treeningtunde võib võistlustega
asendada kuni 1/3 ulatuses treenerile nende treeningrühmade juhendamiseks planeeritud
nädalakoormuse treeningtundide summast.
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Näited:
1. Treener juhendab treeningastme treeningrühma, mille nädalakoormuseks on kinnitatud 10
treeningtundi. Nädalavahetusel toimuvad võistlused ja kõnesoleva treeningrühma õpilased
osalevad nimetatud võistlustel. Kui treener peab õigeks, et enne võistlusi ei ole otstarbekas
treeningut läbi viia, siis on tal lubatud planeeritud treeningtunnid ära jätta põhjusel, et osaletakse
võistlustel. Treeningtunnid on lubatud asendada võistlustel osalemisega kuni 1/3 ulatuses
konkreetse treeningrühma nädalakoormusest ehk antud näite puhul võib asendada 3, 3 ehk 3
planeeritud treeningtundi.
2. Treener töötab meisterlikkuse astme treeningrühmaga, mille nädalakoormuseks on kinnitatud
24 treeningtundi. Nädalavahetusel toimub võistlus ja meisterlikkuse astme treeningrühma
õpilased osalevad võistlustel, siis on lubatud treeneri otsuse alusel asendada kuni 8 planeeritud
treeningtundi nädalakoormusest seoses tema õpilaste osalemisega võistlustel.
Treeneri treeningkoormusesse on lubatud arvestada ka treeninglaagrites oma treeningrühmade
juhendamisel antud treeningtunnid. Treeninglaagrites treenitakse tavapäraselt 2 korda päevas ja
seega on võimalik anda oma treeningrühmale kahekordne treeningkoormus ühe nädala pikkuse
treeninglaagri jooksul ja anda ühel nädalal kaheks nädalaks planeeritud treeningtunnid. Selline
olukord võib näiteks aset leida suveperioodil ja koolivaheaegadel, kui treener juhendab oma
treeningrühmi treeninglaagrite käigus.
Toetussumma arvestamisel ja planeerimisel riigieelarvesse võeti aluseks täiskoormusega (24
akadeemilist treeningtundi nädalas) töötava treeneri brutotöötasuna 700 eurot ühes kuus. Sellest
50% on 350 eurot, mis on arvestatud riigieelarvest toetatavaks summaks. Brutotöötasule
lisanduvad toetuse arvestuses seaduses sätestatud maksud ja maksed. 2015. aastal kehtivate
maksuseaduste kohaselt oleks ühe täiskohaga töötava treeneri tööjõukulude katmise toetuseks
ühes kuus 468,30 eurot.
Kui treeneri nädalakoormuseks on 4–24 treeningtundi, siis arvestatakse talle tööjõukulude
katmise toetust vastavalt tema koormuse suhtarvule 24-st. Kui tasustamise arvestuse aluseks
olevate treeningtundide summaarne koormus nädalas ületab 24, tasustatakse treeneri tööd 24
treeningtunni eest nädalas (riigieelarvest ületundide andmise eest toetust ei arvestata).
Kui nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi esitatakse summas, mis ületab riigieelarves
sihtotstarbeliselt treenerite tööjõukulude katteks ettenähtud vahendid, siis jaotatakse olemasolev
summa kõikide taotluste vahel võrdsetel alustel ehk vähendatakse kõikide treenerite tööjõukulu
toetusi proportsionaalselt.
Eelnõu § 8. Eeldatavasti on võimalikke taotlejaid tööandjatena 400-500 piires ja treenereid,
kellele tööjõukulu toetust taotletakse, enam kui 1400 (seisuga 15.10.2014). Seetõttu on
otstarbekas taotlusi esitada ja neid menetleda selleks spetsiaalselt loodud elektroonilises
keskkonnas. Siit ka nõue, et kõik taotlused esitatakse elektrooniliselt veebikeskkonnas ja ainult
taotleja elektroonilise tuvastamise teel. Treenerite tööjõukulu toetuse taotluse saab esitada
spordiliidu, spordiklubi või spordikooli allkirjaõiguslik isik või allkirjaõigusliku isiku poolt
volitatud isik. Taotleja allkirjaõiguslik isik võib taotluskeskkonnas määrata taotluse
ettevalmistajaks ehk vajalike andmete sisestajaks teise isiku. Selleks peab ta ennast
taotluskeskkonnas tuvastama ja sisestama keskkonda soovitud inimese isikukoodi. Seejärel saab
taotleja poolt õiguse saanud isik end tuvastada elektroonilises taotluskeskkonnas ja võib hakata
sisestama veebikeskkonda taotluse esitamiseks nõutud andmed. Kui allkirjaõiguslik isik ise
spordialaliidu, spordiklubi või spordikooli taotlust ei esita, siis peab ta taotluse esitajale andama
selleks volituse, mis laetakse veebikeskonda üles koos taotluse esitamisega.
Taotluse esitamisel kinnitatakse esitatud andmete õigsust.
Tavapärasel aastal peaks taotlemise periood olema piisavalt pikk, 1. septembrist kuni 31.
oktoobrini. Toetussüsteemi käivitamise eelneval aastal ei ole need tähtajad kahjuks reaalsed.
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Võimalik taotluste esitamise aeg 2015. aastaks oleks 20. novembrist kuni 19. detsembrini.
Taotluskeskkond fikseerib automaalselt taotluse esitamise kuupäeva ja kellaaja. Tähtajast hiljem
esitatud taotlusi ei arvestata. Küll on võimalik tähtaja piires esitatud taotlusi suunata tagasi
täpsustamiseks ja parandamiseks. Ka kõikide täpsustuste ja paranduste tegemise tähtaeg ei erine
taotluste esitamise tähtajast, s.t täpsustuste ja paranduste tegemise aeg peab mahtuma taotluste
esitamise tähtajaga raamidesse.
Spordialaliit, spordiklubi või spordikool esitab ühe taotluse kõigi oma treenerite kohta, kelle töö
tasustamiseks soovitakse tööjõukulude katmise toetust taotleda ja kes vastavad käesolevas
määruses esitatud nõuetele.
2014. aasta novembri alguseks on välja töötatud taotluskeskkond, mille kaudu spordialaliidu,
spordiklubi ja spordikooli esindusõiguslik või selleks volitatud isik saab pärast elektroonset
tuvastamist taotleda toetust treenerite tööjõukulude katmiseks. Seda keskkonda on tutvustatud
spordialaliitude, spordiklubide ja spordikoolide juhtidele korraldatud seminaridel ja on asutud
testima kümnete spordiklubide külastuste käigus.
Konkreetsetele treeneritele toetuse taotlemiseks on keskkonnas toodud kõik antud spordialaliidu,
spordiklubi või spordikooliga seotud treenerid koos kehtiva kutsetasemega. Taotlusi saab esitada
ainult 5. ja kõrgema kutsetasemega treeneritele.
Taotluse esitamisel tuleb sisestada iga toetatava treeneri juhendatavad treeningrühmad märkides,
millises astmes (ettevalmistav, treening, meisterlikkus) nad tegutsevad, ja soovitav on anda neile
rühmadele nimetused. Seejärel sisestatakse treeningrühma arvatud lapsed ja noored. Sisestada
saab nii ühekaupa nime ja isikukoodi sisestades kui ka kogu treeningrühma koosseisu isikukoodi
põhiselt süsteemi laadides. Keskkond kontrollib koheselt laste ja noorte arvu ja vanuse sobivust
sellele treeningrühmale kehtestatud vanusepiiride ja täituvusnormidega. Veateade ilmub koheselt
ja taotleja saab selle parandada. Parandamata veateadetega taotlust ei saa esitada. Laste ja noorte
ülemarv treeningrühmas ei ole määruse lisas 2 ega keskkonnas piiratud, kuid taotluste
läbivaatamisel ekspertide poolt tuleb jälgida treeningute läbiviimise võimalikkust, otstarbekust ja
ohutust, kui harrastajate arvud on tavapärasest oluliselt suuremad.
Pärast treeningrühmade ja laste ning noorte sisestamist tuleb keskkonda kanda treeningtundide
läbiviimine koos treeningpaiga valikuga valimist või selle lisamisega. Tunniplaani sisestades
kontrollib keskkond koheselt sisestatud koormuse sobivust sellele treeningrühmale kehtestatud
nädalakoormusega. Veateate ilmnemisel tuleb tunniplaani korrigeerida või kui see pole võimalik,
viia treeningrühm väiksema koormusega madalamale astmele. Toetatavate treenerite kaupa tuleb
taotlemist ülalkirjeldatud moel jätkata. Sama taotleja poolt ega ka erinevate taotlejate poolt samal
spordialal ettevalmistavas ja treeningastmes rühmade koosseisu sisestatud lapsed ja noored
saavad kuuluda vaid ühte rühma. Selle nõude rikkumisel antakse veateade.
Meisterlikkuse astme treeningrühma esitamisel kontrollib keskkond sisestatud sportlaste
kuulumist teise treeningrühma ja selle ilmnemisel arvutab taotlejale meisterlikkuse rühmaga
töötamiseks võimaliku arvestusliku koormuse.
Keskkond kontrollib ja välistab veateatega olukorrad, kus üks treener tegutseb sisestatud
tunniplaani kohaselt samaaegselt kahe või enama rühmaga.
Kui sisestamisel veateadet ei ilmnenud või veateate põhjus parandati, võimaldab keskkond
esitada taotluse. Kui veateate põhjuseks on lapse või noore kuulumine samal spordialal
ettevalmistavas või treeningastmes mitme treeningrühma nimekirja, siis võimaldab
taotluskeskkond taotluse küll esitada, kuid taotluste menetleja alustab koheselt õigustatud
taotleja väljaselgitamist (vt sellekohast selgitust eelnõu § 11).
Taotluse esitamisel teatatakse taotlejale nii keskkonnas kui e-postiga esitatud taotluste põhjal
arvestatud tööjõukulude summa ühes kuus. Taotlejale tähendab see vähemalt samaväärse
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tööjõukulu kindlustamist nendele treeneritele tööks arvestuse aluseks olevate
treeningrühmadega. Selle nõude tagamise peab taotleja keskkonnas kinnitama.
Taotluse menetlejal on kahtluste korral õigus teostada ise ja kaasata paikvaatluste teostamiseks
spordialaliitude ning maakondade spordiliitude eksperte. Kui paikvaatluse käigus avastati
rikkumisi taotluses esitatud andmete suhtes, koostatakse selle kohta kontrollakt ja kohustatakse
rikkumised kõrvaldama.
Seletuskirjale on lisatud selgitavad lisad: lisa 1 „Taotluste esitamise keskkonna ülevaade“ (lk 13)
ja lisa 2 „Taotluste esitamise ja menetlemise tegevuste loetelu“ (lk 16).
Eelnõu § 9. Määruse lisas 3 on loetletud andmed, mida on vaja toetuse taotlemisel sisestada
elektroonilisse taotluskeskkonda. Osa nõutud andmetest täidab taotluskeskkond automaatselt
isikukoodi või registrikoodi sisestamisel. Osadele nõuetele vastavust ja nõutud dokumentide
olemasolu peab taotleja kinnitama taotluskeskkonnas vastava märke tegemisega. Toetuse andjal
on õigus kontrollida taotleja poolt veebikeskkonnas deklareeritud dokumentide tõelist olemasolu
ja selleks võib ta paluda nende dokumentide täiendavat esitamist (näiteks dokument lapse või
noore kuulumise kohta sellesse organisatsiooni).
Eelnõu § 10. Elektroonilise taotlemise eelis on taotluse menetlemine kohe taotluse esitamise
käigus. Toetuse andja kontrollib taotluse esitamisel spordialaliidu, spordiklubi või spordikooli
vastavust käesoleva määruse § 4 esitatud nõuetele, treeneri vastavust § 5 esitatud nõuetele ja
treeningrühmade vastavust § 6 lõigetes 1–6 esitatud nõuetele. Taotluste esitamisel teostab
elektrooniline taotluskeskkond andmevahetust Eesti spordiregistri spordiorganisatsioonide,
spordikoolide ja treenerite alamandmekogude andmetega ning rahvastikuregistriga. Kui taotluses
esitatud andmed on puudulikud või ei ole täidetud määruse § 4, 5 ja § 6 lõigetes 1–6 esitatud
nõuded, siis taotluskeskkond annab veateate ja taotlust vastu ei võeta. Viivitamata teavitatakse
taotluse esitajat vajadusest täiendada või parandada vastavaid andmeid. Kui toetuse taotleja
(spordialaliit, spordiklubi või spordikool) vastab määruses esitatud nõuetele, tema poolt esitatud
treenerid vastavad määruses esitatud nõuetele ning treeningrühmade komplekteerimine ja
nendele rühmadele kavandatud treeningtöö vastab määruses esitatud nõuetele, siis võetakse
esitatud taotlus veebikeskkonnas vastu. Esitatud taotluste andmete kontrollimiseks ja
võrdlemiseks on toetuse andjal õigus konsulteerida vastavate spordialaliitude, maakondade
spordiliitude ja kohalike omavalitsustega.
Eelnõu § 11. Kui taotlus on vigadeta ja täies ulatuses keskkonna poolt aktsepteeritud ning
spordialaliitude, maakondade spordiliitude ja kohalike omavalitsuste kaasatud ekspertide poolt
heakskiidetud, siis tunnistatakse taotlus nõuetele vastavaks ja suunatakse rahuldamise otsuse
tegemisele. Kui taotlus ei vasta käesoleva määruse § 6 lõigetes 7–9 esitatud nõuetele,
teavitatakse taotluse esitajat viivitamatult vajadusest parandada ja täiendada vastavaid andmeid.
Määruse § 6 lõikes 7 on sätestatud nõue, et ettevalmistava ja treeningastme treeningrühmas võib
laps või noor ühel spordialal kuuluda vaid ühe treeningrühma ning ühe spordiklubi või
spordikooli nimekirja. Kui mitu taotlejat esitavad ühe sportlase samal spordialal oma
treeningrühma, siis võetakse taotlus küll vastu, kuid alustatakse koheselt õigustatud taotleja
väljaselgitamist. Selleks kasutatakse järjekorras järgmisi võimalusi:
1) antud spordialaliidu sportlaslitsentside (või muu taoline süsteem) andmeid;
2) kohaliku omavalitsuse noortespordi toetuse andmeid;
3) maakonna spordiliidu eksperthinnangut.
Kui mitte ükski loetletud võimalus ei anna tulemust õigustatud taotleja määramiseks, peavad
kõik antud sportlasele pretendeerinud taotlejad lahendama konflikti omavahel, kui lahendust ei
leita, siis ei lähe antud sportlane kirja arvestusliku õpilasena mitte ühegi taotleja treeningrühma
suuruse määramisel.
Taotluses esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks võib toetuse andja või tema poolt volitatud
isik minna kohale, et veenduda, kas taotluses esitatud andmed on tõesed. Kui paikvaatluse käigus
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selgub, et taotluses esitatud andmed ei vasta tegelikkusele ja seega esitatud taotlus ei vasta
käesolevas määruses sätestatud nõuetele, koostab paikvaatluse läbiviija kontrollakti, millele
kirjutavad alla paikvaatluse läbiviija ja spordialaliidu, spordiklubi või spordikooli esindaja. Kui
paikvaatluse käigus avastatud puudusi ei kõrvaldata, siis tunnistatakse taotlus nõuetele
mittevastavaks ja seda edasi ei menetleta.
Eelnõu § 12. Toetuse andja teeb taotluste rahuldamise põhjendatud otsuse treenerite osas, kelle
tööjõukulude katteks spordialaliidud, spordiklubid ja spordikoolid toetust saavad. Otsus tehakse
pärast kõigi vastavaks tunnistatud taotluste koondamist ning rühmitamist spordialade ja
maakondade kaupa ning konsulteerimist vastavate spordialaliitude ja maakondade
spordiliitudega. Taotlus jäetakse rahuldamata, kui taotleja ei suuda puudulikke andmeid
parandada või täiendada ning üleskerkinud probleeme lahendada Taotluste rahuldamise või
mitterahuldamise otsus tehakse üks kord aastas 1. detsembriks. Toetuste rakendamiseks 2015.
aastal tehakse vastav otsus hiljemalt 20. jaanuariks 2015. aastal.
Taotlused rahuldatakse täielikult, kui riigieelarvest treenerite tööjõukulude toetuseks eraldatud
sihttoetus on piisav kõigi vastavaks tunnistatud taotluste rahastamiseks. Kui nõuetele vastavaks
tunnistatud taotluste rahastamiseks ei piisa riigieelarvest treenerite tööjõukulude toetuseks
eraldatud sihttoetusest, siis vähendatakse võrdsetel alustel kõigi nõuetele vastavaks tunnistatud
taotluste toetussummasid.
Toetuse andja peab toetuse eraldamise otsusesse kirjutama spordialaliidu, spordiklubi ja
spordikooli nime, kellele toetus eraldatakse, treeneri nime, kelle tööjõukulude katmiseks toetust
antakse ja toetuse summa treenerite kaupa. Pärast otsuse langetamist teavitab toetuse andja
taotlejaid kolme tööpäeva jooksul ning otsus avalikustatakse Spordikoolituse ja -Teabe
Sihtasutuse kodulehel samuti kolme tööpäeva jooksul pärast otsuse langetamist.
Eelnõu § 13. Pärast toetuse eraldamise otsuse langetamist hakkab Spordikoolituse ja -Teabe
Sihtasutus ette valmistama sihttoetuse väljamaksmist. Ühele spordialaliidule, spordiklubile ja
spordikoolile eraldatud toetuste määrad liidetakse. Otsuse alusel valmistatakse ette taotlejate
kaupa maksekorraldused, kuhu kantakse taotlejale arvestatud kvartaalne toetussumma.
Sihttoetus kantakse spordialaliitudele, spordiklubidele ja spordikoolidele arvestusliku
kalendriaasta iga kvartali esimese kuu 20. kuupäevaks. Erandiks on esimene väljamakse 2015.
aasta esimeseks kvartaliks, mis tehakse hiljemalt 30. jaanuariks 2015.a.
Eelnõu § 14. Spordialaliit, spordiklubi või spordikool peab taotluskeskkonnas kinnitama teise,
kolmanda ja neljanda kvartali esimese kuu 10. kalendripäevaks taotluses esitatud andmete
kehtivust. Kui toetuse taotleja poolt esitatud taotluses muudatusi ei ole, siis taotleja õigustatud
isik peab seda kinnitama taotluskeskkonnas. Kui toetuse taotlejal on vaja esitatud taotluses
midagi muuta, siis saab ta seda teha teise, kolmanda ja neljanda kvartali esimese kuu 10.
kuupäevaks. Taotleja võib teha taotluses muudatusi, aga ei saa suurendada arvestusliku aasta
keskel toetussummat. Muuta saab üldandmeid, kontaktisikut, tunniplaani ja treeningpaiku,
asendada saab treenerit, treeningrühmi ning lapsi ja noori treeningrühmades vastavalt määruses
kehtestatud nõuetele. Kui jooksvas kvartalis lõpetatakse toetatava treeneriga sõlmitud leping, siis
nimetatud treenerit saab asendada alles uues kvartalis toetuse taotluse muutmisega. Töölt
lahkunud treenerile eraldatud toetuse summa jääki ei saa kasutada teiste treenerite tööjõukulude
katmiseks, kuna toetus oli otsuse alusel eraldatud just nimeliselt selle treeneri tööjõukulude
katteks. Esitatud muudatused loetakse aastaks esitatud taotluse lahutamatuteks osadeks.
Muudatusi tehes tuleb lähtuda määruses sätestatud nõuetest ehk spordiklubi, treener ja
treeningrühm peavad endiselt vastama kõigi toetuse maksmiseke aluskes olevatele määruse
nõuetele. Kui muudatused on taotlusesse sisse viidud, siis kinnitatakse taotluses tehtud
muudatused taotluskeskkonnas. Kinnitatud muudatuste alusel teostatakse sihttoetuste
väljamaksmine § 13 sätestatud korras.
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Eelnõu § 15. Spordialaliit, spordiklubi või spordikool tagastab eraldatud toetuse jäägi toetuse
andjale, kui toetusperioodi (kvartali) kestel pärast toetuse eraldamist lõppeb treeneri leping, kelle
tööjõukulude katmiseks toetus eraldati.
Toetuse tagastamise maksekorraldusele tuleb kirjutada selle treeneri nimi, kellega tööleping
lõpetati ja aja periood, mille eest toetust välja ei makstud.
Eelnõu § 16. Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus korraldab koostöös Maksu- ja Tolliametiga
regulaarset tööhõive analüüsi riigieelarvelist treenerite tööjõukulude katmise toetust saavate
spordialaliitude, spordiklubide ja spordikoolide poolt toetatavatele treeneritele makstavate tasude
osas. Eesmärk on veenduda, kas treeneritele konkreetse tööandja poolt on tasutud
sotsiaalmaksuga maksustatavat töötasu määras, mis vastaks treeneritele otsustatud sihttoetuse
kahekordsele määrale.
Lisaks sellele jälgib Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus pidevalt toetust saavate
spordialaliitude, spordiklubide ja spordikoolide vastavust kinnitatud nõuetele, st tegutsemine
juriidilise isikuna või huvikoolina, registreeritus spordiregistris või Eesti Hariduse Infosüsteemis
ja sinna asjakohaste andmete esitamine. Samuti jälgib pidevalt toetust saavate treenerite
kutsetaseme kehtivust ja erialalist spetsialiseerumist. Toetuse andja esindaja või tema poolt
volitatud esindaja võib kontrollida spordialaliitudes, spordiklubides ja spordikoolides reaalselt
toimuvat treeningtööd ja selle vastavust esitatud taotlusele. Samuti jälgib toetuse andja treenerite
tööjõukulude katmise toetuste kajastumist Eesti spordiregistrile esitatavate tegevus- ja
finantsandmete alusel ning analüüsib selle põhjal treenerite tööjõukulude dünaamikat.
Kui kontrollimise käigus selgub, et taotluses esitatud ja kinnitatud andmed ei vasta tegelikkusele,
võib toetuse andja teha toetuse maksmise lõpetamise või toetuse tagasimaksmise otsuse.
Vastavast otsusest teavitatakse spordialaliitu, spordiklubi või spordikooli kolme tööpäeva
jooksul arvestades otsuse tegemisest.
Eelnõu § 17. Toetuse maksmise lõpetatakse, kui spordialaliit, spordiklubi või spordikool ei vasta
enam käesoleva määruse § 4 lõikes 1 esitatud nõuetele. Näiteks on hilinenud või ei ole esitanud
ega uuendanud määratud tähtajaks ja nõutud mahus andmeid oma tegevuse kohta Eesti
spordiregistris või Eesti Hariduse Infosüsteemis. Samuti lõpetatakse toetuse maksmine, kui
toetuse saamisega seotud treener või treeningrühm ei vasta enam määruse § 5 ja § 6 lõigetes 1,
3–9 kehtestatud nõuetele. Toetuse maksmine lõpetatakse veel juhul, kui toetuse saamise aluseks
olnud treeningrühm ei treeni § 6 lõikes 2 kinnitatud nädala treeningkoormuse alusel, st ei pea
kinni kehtestatud tunniplaanist. Kui toetuse andja on selle olukorra paikvaatluse käigus
tuvastanud, koostanud asjakohase protokolli ja teinud spordialaliidule, spordiklubide või
spordikoolile korduvalt sellekohase ettekirjutuse.
Eelnõu § 17 lõige 4 ja 18. Toetuse maksmine lõpetatakse ja toetus tuleb täies ulatuses tagasi
maksta, kui spordialaliit, spordiklubi või spordikool ei ole tasunud toetuse määrale vastavas
ulatuses kohuslikke makse ja makseid Maksu- ja Tolliametile nende treenerite osas, kelle
tööjõukulude katteks riigieelarvelist toetust anti.
Eelnõu § 19. Määruse alusel esitatud elektroonilised taotlused arhiveeritakse taotluste menetleja
poolt ning neid tuleb säilitada vähemalt kaks aastat taotluse esitamisest. Samuti peab toetuse
taotleja toetuse taotlemisega seotud dokumente säilitama vähemalt kaks aastat.
Eelnõu § 20. Määruse § 8 lõikes 1 nimetatud taotluste esitamine periood on 2014. aastal
1. detsembrist kuni 22. detsembrini. Määruse § 12 lõikes nimetatud otsus tehakse 2015. aasta
osas 20. jaanuariks 2015 ja määruse § 13 väljamakse tehakse spordialaliitudele, spordiklubidele
ja spordikoolidele 2015. aasta esimese kvartali osas 30. jaanuariks 2015.
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Eelnõu § 21. sätestatakse määruse jõustumine. Määruse eelnõu menetlemine on kiireloomuline
ja planeeritav jõustumisaeg lühike, et oleks võimalik menetleda taotlused 2015. aasta toetuse
saamiseks ja toetused välja maksta 2015. aasta jaanuarikuus.
3. MÄÄRUSE RAKENDAMISEGA SEOTUD RIIGI JA KOHALIKU OMAVALITSUSE
TEGEVUSED, EELDATAVAD KULUD JA TULUD
Vabariigi Valitsus on eelnõu rakendamiseks alates 2015. aastast planeerinud riigieelarves 3,51
miljonit täiendavat raha lapsi ja noori treenivatele 5. ja kõrgema kutsetasemega treeneritele
tööjõukulude katmiseks 50% ulatuses.
Täiskoormusega töötava treeneri brutotöötasu kuus on vähemalt 700 eurot (aluseks on võetud
kõrgharidusega täistööajaga töötava kultuuritöötaja kuu brutotöötasu, mille suuruseks oli 2013.
aastal kinnitatud 700 eurot). Noortega töötavate 5. ja kõrgema kutsetasemega treenerite
töökohtade arv oli 2013. aasta lõpus kokku 1178.

koormus
1,0
0,5
0,25
Kokku

brutopalk
700
700
700

olemasolevate
töökohtade arv
309
390
479
1178

maksud
1,34
1,34
1,34

kuud
12
12
12

50% Summa eurodes
0,5
1 739 052
0,5
1 097 460
0,5
673 953
3 510 465

Seega lähtudes eeltoodud andmetest on Kultuuriministeeriumi hinnangul täiendavate rahaliste
vahendite vajadus treeneritöö jätkusuutlikkuse tagamiseks täna kehtiva süsteemi muutmisel
3 510 465 eurot. Vastav raha tuleb täiendava vahendina näha ette Kultuuriministeeriumi
eelarves.
Sihttoetuse rakendamine tekitab suuremat usaldust ja kindlustunnet treeneritöö ja sellealase
kutsekvalifikatsiooni suhtes. Arvatavalt kasvab lähiaastatel treenerite arv, tõuseb nende kutsetase
ja seetõttu luuakse paremad tingimused lastele ja noortele spordiga tegelemiseks. See omakorda
innustab sporditegevust laste ja noorte seas, parandab nende kehalist võimekust ja kujundab
positiivseid väärtushinnanguid.
4. MÄÄRUSE JÕUSTUMINE
Määrus on planeeritud jõustuma 1. detsembril 2014.
5. EELNÕU KOOSKÕLASTAMINE
Eelnõu esitati kooskõlastamiseks ministeeriumidele eelnõude infosüsteemis EIS ja arvamuse
avaldamiseks Eesti Olümpiakomiteele, spordialaliitudele, maakondade spordiliitudele, Eesti
Treenerite Liidule, Eesti Koolispordi Liidule, Eestimaa Spordiliidule Jõud. Kõigi kooskõlastuse
käigus esitatud ettepanekutega arvestati.
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Seletuskirja lisa 1
Taotluste esitamise keskkonna ülevaade
1. Sisenege ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi abil taotluste esitamise keskkonda

2. Näete kõiki spordiorganisatsioone, mille juhatuse liige olete või millistele on Teile omistatud
sisestamisõigus

Nii antud leheküljel kui kõikidel järgnevatel asub ekraani ülemises paremas nurgas nupp „Abi“,
mille kaudu saab käivitada vastavat lehekülge tutvustava ringkäigu.
Veerus „Staatus“ esitatakse kas veateated või taotluse täitmise faasiga seotud informatsioon. Nii
siin kui edaspidi on enamus veateateid varustatud selgitusega, kuidas konkreetset nõuetele
mittevastavust parandada. Veateated võivad olla seotud kas organisatsiooni mittevastavusega
nõuetele (andmed Eesti spordiregistrile esitamata, treenerid puuduvad vms) või taotluse täitmise
käigus ilmnenud puudustega. Taotluse täitmise käigus võib esineda puudusi nii organisatsiooni
üldandmetes (ühtegi treenerit pole taotlusele lisatud, kontaktandmed esitamata vms) või
konkreetse treeningrühma nõuetele mittevastavuses. Viimasel juhul esitatakse veateates lisaks
rikutud kriteeriumile arusaadavuse parandamiseks ka treeneri nimi ja treeninggrupi nimi.
Taotluse täitmise faasi võimalikeks variantideks on: tingimused täidetud (enne taotlemise
alustamist), täitmist alustatud (sisestamisjärgus oleva taotluse korral) või taotlus esitatud.
Veerus „Tegevus“ asuvad nupud võimaldavad taotlemise alustamist, liikumist vastava
organisatsiooni andmete lehele (nii andmete sisestamise ajal kui pärast taotluse esitamist) ja
taotluse eemaldamist (kõik taotlusega seotud andmed kustutatakse). Kui organisatsioon ei vasta
määrusega sätestatud nõuetele, siis pole võimalik alustada taotlemist.
3. Taotlemise alustamise järel sisenege andmete täitmisele
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Organisatsiooni leht esitab treenerite nimekirja ning üleval paremas nurgas ka taotlusega seotud
baastegevusi: õpilaste nimekirja üleslaadimist faili abil, üldandmete (pangakonto ja
kontaktandmed) sisestamist ja taotluse esitamist. Taotluse esitamise nupp muutub aktiivseks
(roheliseks) kui taotlusega ei ole seotud ühtegi veateadet. Pärast taotluse esitamist on nupu
„Taotlus“ alt võimalik näha esitatud taotlust (treenerid koos taotletavate toetussummadega).
Treenerite nimekirjas on toodud kõik antud organisatsiooniga seotud treenerid ja juhendajad
(spordiklubidel Eesti spordiregistri andmed, spordikoolidel Eesti Hariduse Infosüsteemi andmed)
koos seotud spordialade ja vastavate kutsetega. Kui antud organisatsioonis harrastatakse määruse
lisas 1 toodud spordialasid, siis on treenerite nimekirja täiendatud ka vastavate seostega (näiteks
ujumistreeneriga on seotud spordiala triatlon).
Veerus „Taotlus“ on toodud taotletava toetuse suurus eurodes nõuetele vastavate
treeningrühmade kohta. Veerus „Toetus“ on vastava treeneri antud spordialaga seotud
treeningrühmade arvestuslik koormus kokku.
Veerus „Staatus“ esitatakse veateated kas treeneri mittevastavuse kohta (kutsetase liiga madal)
või temaga seotud antud spordiala treeningrühmade kohta. Veerus „Tegevus“ asuvad nupud
võimaldavad treeneri lisamist taotlusele, liikumist vastava treeneri rühmade lehele (nii andmete
sisestamise ajal kui pärast taotluse esitamist) ja treeneri eemaldamist taotlusest (kõik taotlusega
seotud andmed kustutatakse).
4. Treeneri lisamisel taotlusele tuleb sisestada treeningrühmade andmed

Treeneri leht esitab temaga antud spordialal seotud treeningrühmade nimekirja.
Treeningrühma lisamise nupu abil antakse rühmale nimetus ja määratletakse tema aste.
Veerus „Koormus“ on toodud nii summaarne koormus tunniplaani põhjal kui sulgudes ka
arvestuslik koormus (kui mingi osa tunniplaanist ei lähe arvesse). Veerus „Õpilasi“ on toodud nii
õpilaste koguarv esitatud nimekirja järgi kui sulgudes ka arvestuslik õpilaste arv( kui mõned
õpilastest ei lähe arvesse vanuse tõttu või vastuolu pärast teiste rühmadega).
Veerus „Staatus“ esitatakse veateated rühma nõuetele mittevastavuse kohta või teavitatakse, et
andmed on korrektsed. Veerus „Tegevus“ asuv nupp „Muuda“ võimaldab muuta grupi
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üldandmeid (nimetus, aste ja grupi tõstmine teise treeneri alla), sisestada õpilaste nimekirja ja
sisestada tunniplaani.

5. Iga treeningrühma kohta tuleb sisestada tunniplaan.

6. Iga treeningrühma kohta tuleb sisestada õpilaste nimekiri.
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Seletuskirja lisa 2
Taotluste esitamise ja menetlemise tegevuste loetelu.
1. Teavitus taotlemise alustamisest.
1.1. Elektrooniline teavituskiri spordialaliitudele, spordiklubidele ja spordikoolidele;
1.2. Kultuuriministeeriumi pressiteade.
2. Taotluste esitamine.
2.1. Kasutajatugi taotluse sisestajale;
2.2. Tugipäevade läbiviimine piirkondades;
2.3. Meisterlikkuse astme treeningrühma erandlike õpilaste kinnitamine.
3. Esitatud taotluse menetlemine.
3.1. Teavituskiri taotlejale taotluse kättesaamise kohta;
3.2. Teavituskiri taotluse menetlejale;
3.3. Teavituskiri spordialaliitudele ja maakondade spordiliitudele;
3.4. Meisterlikkuse astme treeningrühmade kinnitamine;
3.5. Taotluse esitaja isiku volituste kontrollimine;
3.6. Konfliktsete andmete menetlemine;
3.7. Taotluse kontrollimine;
3.8. Vajadusel paikvaatluse läbiviimine;
3.9. Taotluses esitatud treeningrühmade nõuetele vastavuse esialgne kinnitamine.
4. Esitatud taotluse korduvmenetlemine.
4.1. Teavitus taotlejale esitatud taotluse suunamisest korduvmenetlusele;
4.2. Konfliktsete andmete menetlemine;
4.3. Vajadusel paikvaatluse läbiviimine;
4.4. Taotluses esitatud treeningrühmade nõuetele vastavuse kinnitamine.
5. Taotluste rahuldamine.
5.1. Nõuetele vastavate taotluste kinnitamine;
5.2. Riigieelarvest ettenähtud vahendite ja esitatud taotluste kogusumma võrdlemine;
5.3. Otsuse langetamine toetuse maksmiseks;
5.4. Otsuse avalikustamine internetis;
5.5. Otsuse teavitame taotlejale.
6. Toetuste väljamaksmine iga kvartali alguses.
6.1. Toetuse saajate laadimine raamatupidamisprogrammi;
6.2. Antud kvartali toetussummade sidumine toetuse saajatega;
6.3. Väljamaksete teostamine.
7. Toetuse saaja kvartali alguse tegevused.
7.1. Kasutamata toetuse jäägi tagasimaksmine toetuse andjale;
7.2. Esitatud taotlusesse muudatuste sisseviimine;
7.3. Treeningrühmade andmete ajakohastamine;
7.4. Töölt lahkunud treeneri asendamine teise nõuetele vastava treeneriga;
7.5. Toetuse kinnitamine.
8. Toetuse andja kvartali alguse tegevused iga toetuse saaja kohta.
8.1. Toetuse saaja nõuetele vastavuse fikseerimine.
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8.1.1. MTA eelmise perioodi andmete võrdlemine toetussummaga;
8.1.2. Toetuse saaja poolt tehtud tagasimaksete fikseerimine;
8.1.3. Toetuse saajale tehtud varasemate ettekirjutuste kontrollimine;
8.1.4. Spordialaliidu, spordiklubi ja spordikooli nõuetele vastavuse kontrollimine;
8.1.5. Toetuse saaja andmete kinnitamise kontrollimine.
8.2. Toetust saavate treenerite nõuetele vastavuse fikseerimine.
8.2.1. Toetust saavate treenerite nõuetele vastavuse kontrollimine.
8.3. Treeningrühmade nõuetele vastavuse fikseerimine.
8.3.1. Taotluses tehtud muudatuste kontrollimine.
8.4. Järgmise kvartali toetussummade arvutamine.
8.5. Ettekirjutuste koostamine.
8.6. Otsuse langetamine.
8.7. Otsuse teavitame taotlejatele.
9. Toetuse andja pidevad tegevused.
9.1. Toetustega seotud küsimustele vastamine;
9.2. Toetuse saamisel aluseks olevate treeningrühmade nõuete vastavuse kontrollimine.

17

