
VIIMSI VALLAVOLIKOGUS 

MÄÄRUS 

Viimsi 12. oktoober 2021 nr 23 

Viimsi Vallavolikogu määruse „Viimsi 

valla sportmängu esindusvõistkondade 

toetamise kord“ muutmine 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning 

spordiseaduse § 3 punktide 2 ja 21 alusel. 

§ 1. Viimsi Vallavolikogu 15.mai 2018 määruse nr 11 „Viimsi valla sportmängu 

esindusvõistkondade toetamise kord“ muutmine 

 

Viimsi Vallavolikogu 15. mai 2018 määruse nr 11 „Viimsi valla sportmängu esindusvõistkondade 

toetamise kord“ tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

„(3) Esindusvõistkond on Viimsi vallas vallavalitsuse eelisarendatavate spordialade nimistusse 

kuuluval võistkondlikul alal tegutsev võistkond, kes võistleb Viimsi valla nime all üleriigilises 

vastava spordiala rahvusliku alaliidu poolt läbiviidavas võistlussarjas esi- või meistriliiga 

tasemel.”; 

 

2) paragrahvi 1 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(5) Esindusvõistkondade baastoetuse ja meistriliigatoetuse kogusumma (edaspidi koos toetus) 

otsustab Viimsi Vallavolikogu valla eelarve vastuvõtmisel.“;  

 

3) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 6 ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(6) Palgafondina käsitletakse esindusvõistkonna nimekirja kuuluvatele inimestele suunatavaid 

palga- ja stipendiumifondi rahalisi vahendeid. Palgafondi rahaliste vahendite hulka kuuluvad 

üksnes võistlevatele sportlastele, esindusvõistkonna treeneritele, füsioterapeutidele, arstidele ja 

võistkonna juhile makstavad tasud.“; 

 

4) määrust täiendatakse paragrahviga 21 järgmises sõnastuses: 

„§ 21 . Toetuse suurus 

 

(1) Eesti rahvusliku alaliidu esiliigas võistleva esindusvõistkonna toetuseks on baastoetus, mille 

suurus sõltub baastoetuse kogusummast ja jagatakse võrdsetes osades esindusvõistkondade 

vahel, kuid mitte suuremas summas kui 20 000 eurot ala esindusvõistkonna kohta kalendriaastas. 

 

(2) Meistriliigas võistleva esindusvõistkonna meistriliigatoetuse summa võib moodustada 

maksimaalselt 30% vastava ala esindusvõistkonna liikmete palgafondist 6 kuu lõikes, kuid mitte 
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enam kui 6000 eurot kuus, mis korrutatakse läbi käesoleva paragrahvi lõikest 3 tuleneva 

koefitsiendiga. Meistriliigatoetuse määramisel arvestatakse toetuse taotlusele eelneva 6  kuu 

palgafondi keskmist.  

Esiliigast meistriliigasse ülemineval esindusvõistkonnal, kelle võistlushooaeg algab taotluse 

esitamise aastal, arvestatakse esimese võistluskuu palgafondi keskmist järgmise kalendriaasta 

toetuse arvestamisel eeldusel, et  esimene võistluskuu jääb ajavahemikku 1. september kuni 30 

oktoober.  

Esiliigast meistriliigasse ülemineval esindusvõistkonnal, kelle võistlushooaeg algab taotluse 

esitamise aastal hiljem kui 30. oktoobril või järgmisel aastal, arvestatakse palgafondi prognoosi 

ning seda korrigeeritakse esimese meistriliiga hooaja võistluskuu möödudes vastavalt tegelikele 

kuludele. 

 

(3) Meistriliigas võistleva esindusvõistkonna meistriliigatoetuse suurus sõltub klubi juhendatavate 

Viimsi valla laste ja noorte arvust, korrutades määratud kuu toetuse summa vastava 

koefitsiendiga järgmiselt: 

1) 50-99 last ja noort, korrutatakse toetussummat koefitsiendiga 1,0; 

2) 100-199 last ja noort, korrutatakse toetussummat koefitsiendiga 1,05; 

3) 200- ja enam last ja noort, korrutatakse toetussummat koefitsiendiga 1,1; 

4) juhendatavate laste ja noorte arv fikseeritakse 1.detsembri seisuga.“; 

 

5) paragrahvi 4 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„2) on tegutsenud Viimsi vallas spordivaldkonnas vähemalt 3 järjestikuse aasta jooksul enne 

taotluse esitamist.”; 

 

6) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Baastoetuse taotlus tuleb esitada Viimsi Vallavalitsuse valdkonna eest vastutavale 

osakonnale (edaspidi Osakond) kalendriaasta kohta, hiljemalt 1. märtsiks.  

 

7) paragrahvi 5 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses: 

„(1)1 Meistriliigatoetuse taotlus tuleb esitada Osakonnale hiljemalt 1. septembriks. Juhul kui 

taotluse esitamise hetkel ei ole taotleja pääs meistriliigasse selgunud, siis tuleb meistriliigas 

osalemise kinnitus esitada hiljemalt 1. detsembriks. 

 

(1)2 Esiliigast meistriliigasse ülemineval esindusvõistkonnal, kelle võistlushooaeg algab taotluse 
esitamise aastal, tuleb meistriliigatoetuse taotlus esitada Osakonnale hiljemalt 1. septembriks, 
esitades palgafondi prognoosi/eeldatava suuruse, mida tuleb täpsustada 1. detsembriks,  
esimese võistluskuu palgafondi tehtud maksete tegeliku suurusega. Juhul kui hooaeg algab peale 
30. oktoobrit või järgmisel aastal, siis tuleb esitada esimese võistluskuu palgafondi tehtud maksed 
30 päeva jooksul peale esimest võistluskuud.“; 
 

8) paragrahvi 5 lõiget 3 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses: 

„71) palgafondi suurust tõendav dokument, millele peab olema lisatud Maksu- ja Tolliameti  või 

vandeaudiitori vastav kinnitus.“; 

 

9) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses: 
„(41)  Vallavalitsus otsustab baastoetuse määramise korraldusega hiljemalt 10. juuniks ning 

meistriliigatoetuse hiljemalt 10. detsembriks. 

 

10) paragrahvi 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
„§ 7. Lepingu sõlmimine ja toetuse välja maksmine 
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(1) Vallavalitsuse korralduse alusel koostab ja saadab Osakond 10 päeva jooksul toetuse 
kasutamise lepingu Toetuse saajale. Lepingu sõlmimata jätmisel Toetuse saajast tuleneval 
põhjusel 5 tööpäeva jooksul Osakonna poolt lepingu sõlmimise ettepaneku esitamisest, ei ole 
Toetuse saajal õigust toetuse maksmist ja lepingu sõlmimist nõuda. 
(2) Baastoetus makstakse välja ühekordse maksena 10 päeva jooksul peale lepingu 
sõlmimist. 
(3) Meistriliigatoetus makstakse välja eelarveaastal kuupõhiselt hiljemalt iga järgmise kuu 10. 
kuupäevaks, jaanuarist detsembrini.“; 
 

 

11) paragrahv 9 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

(3)Osakonnal on õigus leping peatada või lõpetada ja/või osaliselt või tervikuna nõuda toetus 

tagasi juhul kui: 

1) ilmneb asjaolu, mille esinemise korral ei oleks taotlust rahuldatud; 

2) toetust on kasutatud mittesihipäraselt; 

3) tegevusi ei ole osaliselt või tervikuna lubatud mahus toimunud; 

4) toetuse saaja on esitanud valeandmeid või andmeid varjanud; 

5) toetuse saaja ei ole kinni pidanud toetuse kasutamise lepingu tingimustest; 

6) toetuse saaja omaosalus on alla toetuse kasutamise lepingus toodud määra; 

7) toetuse saaja ei esita tähtajaks nõuetekohast aruannet; 

8) toetuse saaja ei osale meistriliigas; 

9) toetuse saaja on rikkunud muudes õigusaktides sätestatud tingimusi.”; 

 

12) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 4 ja sõnastatakse järgmiselt: 

“(4) Taotlemisel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Esitatud dokumendid kuuluvad 

vallavalitsuses säilitamisele vastavalt kehtivatele õigusaktidele.”; 

 

 

§ 2. Rakendussätted 

 

(1) Aastal 2021 võib meistriliigatoetuse taotlus esitada 1. detsembriks, mis sisaldab taotlust 

2021 aasta augustist detsembrini  ja 2022 aasta jaanuarist detsembrini. 

(2) 2021 makstava meistriliigatoetuse koefitsient fikseeritakse taotluse esitamise päeva 

seisuga. Vallavalitsuse korraldus meistriliigatoetuse määramiseks tehakse 10 päeva jooksul 

taotluse esitamisest. 

(3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas. 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Taavi Kotka 

Vallavolikogu esimees 


