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Elukohast sõltuvad sporditoetused 

 

 

Lugupeetud Madis Iganõmm 

 

 

Esitasite Tallinna Spordiselts Kalev nimel avalduse, millest tulenevalt ei pea selts õigeks, et 

Tallinna spordiklubides käivaid lapsi ja nende vanemaid koheldakse ebavõrdselt sõltuvalt sellest, 

kas nad on Tallinna või mõne muu kohaliku omavalitsuse elanikud. Selgitasite, et kui lapse 

elukohajärgne kohalik omavalitsus ei maksa lapse sporditegevuse toetust või maksab seda vähem 

kui Tallinn, siis on spordiklubid sunnitud küsima neilt peredelt rohkem õppemaksu kui Tallinnas 

elavatelt peredelt. 

 

Samuti tõite välja, et Tallinnas sõltub treeneri toetus treeneri sissekirjutusest, kuid riigi eraldatav 

treenerite palgatoetus ei ole sissekirjutusest sõltuv. 

 

Saan Teie murest aru, ent kohaliku omavalitsuse otsus maksta toetust üksnes oma 

rahvastikujärgsete elanike eest ning vastavalt oma eelarvelistele võimalustele pole 

põhiseadusvastane. 

 

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 37 lg 1 tagab igaühe õiguse haridusele, mh laste ja noorte õiguse 

huviharidusele. Põhiseadus ei kirjuta siiski ette, kuidas tuleb huvihariduse rahastamist 

korraldada. See on jäetud Riigikogu otsustada.  

 

Riigikogu on otsustanud, et sporditegevust kui ühte huvihariduse liiki toetatakse nii riigi kui 

kohaliku omavalitsuse raha arvel. 

 

Kohalike omavalitsuste osas sätestavad spordiseaduse § 3 p-d 2 ja 2
1
, et vallal ja linnal on 

kohustus kinnitada spordiorganisatsioonide valla- või linnaeelarvest toetamise tingimused, kord 

ja taotluste vormid, vajaduse korral näha ette omaosaluse tingimused toetuse saamiseks ning 

toetada eelarveliste vahendite olemasolu korral oma haldusterritooriumil asuvate 

spordiorganisatsioonide tööd.  

 

Tallinna Linnavolikogu on selle kohustuse täitmiseks kehtestanud 21.08.2008 määruse nr 28 

„Sporditegevuse toetamise kord“, mille § 1 lg-st 1 nähtuvalt toetab linn 7-19-aastaste Tallinna 

noorte sporditegevust. Selline toetuse saajate sihtgrupi määratlemine on õiguspärane. Kohaliku 

omavalitsuse kohustused ei ulatu kaugemale tema territooriumist ega ole ta ka kohustatud 
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kasutama oma raha teistest kohalikest omavalitsustest pärit lastele ja noortele toetuste 

maksmiseks. Samal põhimõttel toimub üldjuhul ka muude toetuste maksmine ja teenuste 

osutamine kohaliku omavalitsuse eelarvest, nt sotsiaaltoetuste ja –teenuste sfääris. 

 

Kuna seaduse järgi maksavad kohalikud omavalitsused sporditoetusi oma eelarvest, ei pea need 

toetused olema igas linnas ja vallas ühesuurused, vaid sõltuvad iga kohaliku omavalitsuse 

võimalustest ja prioriteetidest.  

 

Kohalik omavalitsus ei pruugi soovida panustada teise kohaliku omavalitsuse territooriumil 

asuva spordiorganisatsiooni tegevusse, kui ta suunab raha sportimisvõimaluste arendamisse oma 

territooriumil.  

 

Põhimõtteliselt pole põhiseaduse valguses välistatud, et riik võib võtta laste ja noorte 

sporditegevuse toetamise senisest suuremas mahus oma kanda ja tagab nt ühesuguse toetuse 

kõigile. Nagu aga eespool öeldud, on sporditegevuse finantseerimissüsteemi loomine Riigikogu 

otsustada. Õiguslikust vaatenurgast on lubatav ka praegune kord.  

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aigi Kivioja  6938428 

Aigi.Kivioja@oiguskantsler.ee 


