
Riiklikud spordistipendiumid

Riiklikud spordistipendiumid kutsuti ellu 1997. aastal saavutusspordi edendamiseks, spordile pühendunud,
teistele eeskujuks olevate tipptasemel sportijate toetamiseks.

Riiklike spordistipendiumite väljamaksmine tugineb seadusele. Kehtivad õigusaktid sätestavad:

Spordiseaduse § 10. Riiklikud spordistipendiumid ja –preemiad:
(1) Vabariigi Valitsus määrab väljapaistvate sportlike saavutuste eest riiklikke spordipreemiaid ja

valdkonna eest vastutav minister määrab sportlike tipptulemuste stimuleerimiseks riiklikke
spordistipendiume.
(2) Riiklike spordistipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja korra kehtestab Vabariigi

Valitsus määrusega.

Vabariigi Valitsuse määrus nr. 305 vastu võetud 15.12.2005 „Riiklike spordistipendiumite ja -
preemiate määramise tingimused ja kord:

§ 1. Riiklik spordistipendium
Riiklikke spordistipendiume (edaspidi stipendium) määratakse sportlike tipptulemuste
stimuleerimiseks. Stipendium määratakse füüsilisele isikule.
§ 2. Taotluste esitamine stipendiumi määramiseks
(1) Stipendiumide määramise aluseks on spordialaliitude ja maakondade spordiliitude taotlused.
(2) Taotlused esitatakse kirjalikult Kultuuriministeeriumile esimese poolaasta kohta 15. märtsiks ja
teise poolaasta kohta 15. septembriks.
§ 3. Stipendiumi suurus
Stipendiumi suurus määratakse igal aastal riigieelarves.
§ 4. Stipendiumi määramine
(1) Stipendiumid määrab «Spordiseaduse» § 10 lõikes 1 sätestatud organ kaks korda aastas.
(2) Stipendiumide määramisel arvestatakse eelkõige olümpiaalade rahvusvahelistel tiitli- ja
suurvõistlustel saavutatud tulemusi, vastava spordialaliidu seisukohti ning sportlase professionaalset
suhtumist püstitatud eesmärkide realiseerimisse.
(3) Kultuuriministeerium avalikustab stipendiumide saajad Kultuuriministeeriumi veebilehel.

Tulumaksuseadus sätestab, et seaduse alusel väljamakstud stipendiumid on maksuvabad.
Vt Tulumaksuseadus § 19. (5) punkt 1):

(5) Tulumaksuga ei maksustata stipendiumi:
1) mille maksmine on sätestatud seaduses või valla- või linnavolikogu määruses või mida makstakse

riigieelarvest;

Tulumaksuseadus annab stipendiumi mõiste. Vt Tulumaksuseadus § 19. (7):
(7) Stipendium käesoleva seaduse tähenduses on tulevikku suunatud toetus, mida makstakse
teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse
soodustamiseks. Stipendiumina ei käsitata väljamakset, millega tunnustatakse või tasustatakse
mingit tegevust või mille tegemisega väljamakse tegija omandab õigused teosele.

Riiklike spordistipendiumite väljamaksmiseks esitatud spordialaliitude ja maakondade spordiliitude
ettepanekute läbivaatamiseks ning valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekute tegemiseks on
moodustatud komisjon. Vt. kehtivat kultuuriministri käskkirjaga 21.03.2016 kinnitatud komisjoni:

Esimees:
Tarvi Pürn - Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler
Liikmed:
Malle Englas - Kultuuriministeeriumi spordiosakonna nõunik
Siim Sukles
Kaili Kukumägi
Toomas Tõniste

-
-

Eesti Olümpiakomitee peasekretär
Tallinna Spordi- ja Noorsooameti spordiosakonna juhataja
Eesti Sportlaste Ühenduse juhatuse liige

Riiklike spordistipendiumite komisjon koguneb ettepanekute tegemiseks kaks korda aastas. Riiklikud
spordistipendiumid makstakse välja ministri käskkirja alusel füüsilistele isikutele kaks korda aastas.

Alates 2011 aastast ei määrata riiklikke spordistipendiume olümpiamängude ettevalmistus-
programmist töötasuga võrdsustatavat personaalset toetust saavatele sportlastele.


