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1. Muudatused Spordiseaduses 2020

Spordiseaduse muudatused alates 1. märts 2020

• Sportlaste stipendiumid

• Sportlastele sportlastoetus

• Sportlastele tehtavad erisused lepingute sõlmimisel

• Sporditulemuste andmebaasi loomine

• Sporditulemuste avalikustamine

• Spordivõistlustega manipuleerimise ennetamine

• Dopingukuriteo eest karistamine



Sportlasestipendium

• Piirmäär on 12-kordne alampalk (12*584 eurot) aastas

• Nii maksustatavad kui maksuvabad stipendiumid

• Määratakse avaliku konkurssi korras

• Stipendiumi võib saada mitmelt organisatsioonilt

• Info sisestatakse Eesti spordiregistrisse

• Lepingu kehtivuse ajal stipendiumi maksta ei tohi

• Arvestus aasta-ja kassapõhine



Sportlasetoetus     UUS TOETUSE LIIK

Piirmäär on 2-kordne alampalk (2*584 eurot) kuus

Tingimused:

• sportlasele makstakse lepingu alusel iga kuu tasu vähemalt 

alampalga ulatuses;

• sportlasel on spordialaliidu litsents; 

• sportlane osaleb spordialaliidu võistlussüsteemis või kuulub 

Eesti koondisesse;

• samal ajal stipendiumi maksta ei tohi. 

Info sisestatakse Eesti Spordiregistrisse

Leping tuleb eelnevalt sisestada töötamise registrisse



Sportlasetoetus     UUS TOETUSE LIIK

• Sportlasetoetuse suurus, maksmise periood lepitakse kokku

sportlasega sõlmitavas lepingus või selle lisas

• Kui sportlasega on sõlminud lepingu mitu spordiorganisatsiooni,

võib toetust maksta ainult üks

• Kui leping ei kehti terve kalendrikuu ulatuses, võib sportlasetoetust maksta 

summas, mis on proportsionaalne lepingu kehtivuse päevade arvuga

• Kui organisatsioon maksab vähem kui piirmäär, siis võib KOV,

spordialaliit või EOK maksta toetust kuni piirmäära täitumiseni



Töölepingu seaduse erisus  – sportlase leping

Ainult täiskasvanud sportlane - Iseseisva otsustuspädevusega 
töötaja:

1.tööaeg

2.ületunnitöö

3.riigipühal tehtava töö hüvitamine

4.tööaja korraldus 

5.öötööpiirangud

6.igapäevane ning iganädalane puhkeaeg 

7.enne riigipühi tööaja lühendamine 

Töölepingu seaduse §-d 43–47 ja 50–53



Töölepingu seaduse erisus  – sportlase leping

Sportlasega võib tulenevalt spordi eripärast sõlmida 

tähtajalise töölepingu kuni viieks aastaks või sõlmida viie 

aasta jooksul järjestikuseid tähtajalisi töölepinguid 

korduvalt või pikendada viie aasta jooksul tähtajalisi 

töölepinguid korduvalt.



Sportlaste rahaline toetamine

Sportlasestipendium

Stipendium on tulevikku 
suunatud toetus, mida 
makstakse spordiga seotud 
teadmiste või oskuste 
omandamise ning võimete

arendamise soodustamiseks

Kuni 12-kordne alampalk aastas

Sportlasetoetus

Maksmise eelduseks on:

• sportlasega leping

• tasu vähemalt alampalga ulatuses

• maksude tasumine alampalgalt

• sportlase litsents

• osalemine spordialaliidu 
võistlussüsteemis või

• kuulumine Eesti rahvuskoondisse

Kuni 2-kordne alampalk kuus



Sportlaste rahaline toetamine

Stipendium ja sportlasetoetust saab maksta kokku kuni 24 

kordne alampalk aastas (14 016 eurot), kuid samal ajal 

maksta ei tohi!



2. I Run Clean e-õppeprogramm



I Run Clean e-õppe programm

Alates 2021 aastast kohustuslik ka Eestis!

U18, U20, U23 ja täiskasvanud sportlased, kes soovivad 
võistelda Eesti meistrivõistlustel ja Balti meistrivõistlustel

Eestikeelne (võimalik sooritada ka vene keeles)
https://www.irunclean.org/Home/Cultures

I Run Clean e-õppes osalemine annab 1 akadeemilise tunni 
täiendkoolitusena.

https://www.irunclean.org/Home/Cultures


ERASMUS+ vol.2

Projekti eesmärk:

Luuakse uus e-õppeplatvorm I Run Clean, mis on suunatud 
treeneritele ja abipersonalile.

Partnerid:

Bulgaaria, Eesti, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, 
Euroopa Kergejõustikuliit, Sapienza Ülikool Roomas ja Milano Ülikool

Projekti kestvus: 2020-2022



Võistlusprogramm 8Lanes vol 2

• 2020 alustasime võistlusprogrammi 8Lanes vol 2 arendust

• Partner on Sportity 

• Programmi testimist alustatakse märts-aprill



Tänan tähelepanu eest!


