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Vaates on näha kahte rõngasdiagrammi – STIPENDIUMID ja TOETUSED. Diagrammid on jagatud kuude 

kaupa 12 sektoriks. Roheline tähistab, et sel kuul on, hall aga, et sel kuul pole võimalik mingeid 

toiminguid teostada. Sektorid võivad olla ka kollased (tähistab broneeringut), punased (tähistab tehtud 

makset ehk kasutatud osa) või kahe värvi kombinatsioonid (kui sel kuul saab midagi teha teatud 

kuupäevani või teatud kuupäevast). NB! Vastavalt spordiseadusele võib stipendiume maksta ühekordselt 

või perioodiliste väljamaksetena, toetusi aga ainult perioodiliste väljamaksetena maksimaalselt kahe 

alampalga suuruste (2020. aastal 2 x 584 ehk 1168 eurot) osadena ühes kuus. Ühes kuus kasutamata 

jäetud toetuse summat ei saa kanda üle järgmistesse kuudesse. 

 

Siin pole sportlasele määratud ega makstud ei stipendiumit ega toetust. Stipendiumide diagrammi 

keskosas olev infoala ütleb, et sellele sportlasele võib sel aastal maksta 7008 eurot (2020. aasta 

maksimum ehk 12-kordne alampalgamäär 12 x 584 eurot) stipendiumi, aga ainult märtsis. Miks? Kuna 

toetuste diagrammil on aprill kuni detsember rohelised, mis tähendab, et sportlasele võib maksta toetust 

(tal on olemas sportlase tööleping) ning, et seadus välistab lepingu kehtivuse perioodil stipendiumi 

maksmise, siis ongi vasakpoolne diagramm aprillist alates hall ja stipendiumi saab maksta ainult märtsis. 

Toetuste diagrammi keskosas olev infoala ütleb, et maksimaalne toetuse summa sellele sportlasele on 

sellel aastal veel 10 512 ehk 9 (kuud) x 1168 eurot. Aasta esimesed kuud on möödas (sisselogimine 

toimus 1. märtsil) või lepinguga katmata, seega need arvestusse ei lähe.  

 

Välek Vibulane 



Siin on sportlasele veebruaris makstud 7000 eurot stipendiumit ning vaba limiiti stipendiumi osas on 

järel veel 8 eurot. Toetust võib maksta aprillist detsembrini. Eelmise joonisega võrreldes on teistsugune 

aasta lõpuni makstava võimaliku toetuse maksimaalne summa ning see on 7016 eurot. Miks? Seaduse 

kohaselt ei tohi stipendiumi ja toetuse summa kokku kalendriaastas ületada 24-kordset kehtestatud kuu 

töötasu alammäära. 2020. aastal on see 24 x 584 ehk 14 016 eurot. Kuna stipendiumit on juba 7000 

eurot makstud, siis ongi maksimaalselt toetuseks makstav summa veel 7016 eurot. See võimaldab 

maksimummääras (1168 eurot) toetust maksta kuus kuud või võrdsete osadena 779,55 eurot kuus. 

 

 

Siin on sportlasele veebruaris makstud 7000 eurot stipendiumit ja kuueks kuuks broneeritud toetuse 

maksmine. Liikudes hiirega diagrammi sektoritele avaneb täiendava info aken (vt stipendiumi 

diagramm). Kasutamata limiit on nii stipendiumi kui toetuse puhul 8 eurot. 
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⑤  

 

Siin näete enda organisatsiooniga seotud sportlasi, kellele makstakse stipendiume või toetusi ning ka 

neid, kellega on teie organisatsioon sõlminud sportlase lepingu (eeldus toetuse maksmiseks). Sportlase 

nimele või isikukoodile klikkides avaneb sportlase vaade (vt joonised 4a) 

 

⑥  

 

Siin näete sportlasi, kellega teie organisatsioon on sportimiseks sõlminud lepingu, mis võib olla tööleping 

või teenuse osutamiseks sõlmitav muu võlaõiguslik leping, mille eest makstakse sportlasele tasu 

vähemalt riiklikult kehtestatud alampalga ulatuses ühes kuus. Leping muutub siin nähtavaks pärast seda 

kui see on sisestatud töötamise registrisse. Ise siin lepinguid sisestada või neid muuta ei saa. Siin vaates 

organisatsioonil ühtegi kehtiva töölepinguga sportlast pole 
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Siin näete sportlasi, kellele teie organisatsioon maksab stipendiume (sportlase nimi ja isikukood, 

stipendiumi maksmise periood ja summa). Sportlase nimele või isikukoodile klikkides avaneb sportlase 

vaade (vt joonised 4a) 
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⑦a 

 

Täitke kõik punase täpiga tähistatud väljad. 

Isikukoodi sisestamise järel ilmuvad eesnimi ja perenimi automaatselt. 

Sportlase e-post peab olema korrektne ja kindlasti selline, mida inimene kasutab. Sellele aadressile 

hakkavad sportlasele minema teavitused ning kui see aadress ei tööta, siis ei jõua info kohale. 

Spordiala saate valida etteantud valikust, mis avaneb infoväljale klikkides. 

Stipendiumi lepingu juurde tuleb üles laadida stipendiumi maksmise aluseks olev dokument (leping, 

juhatuse otsus vmt) 

Kui kõik väljad on täidetud, siis vajutage „Lisa stipendium“. 

 

⑧  

 

Siin näete sportlasi, kellele teie organisatsioon maksab toetusi (sportlase nimi ja isikukood, toetuse 

maksmise periood ja summa, litsentsi nr, algus ja lõpp ning toetuse maksmise aluseks olev fail). Summa 

juures olevale „+“ ruudule vajutades avaneb toetussumma jagunemine (maksmise planeerimine) kuude 

kaupa (vt allolev joonis)  
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⑧a  

 

Täitke kõik punase täpiga tähistatud väljad. 

Isikukoodi sisestamise järel ilmuvad eesnimi ja perenimi automaatselt. 

Sportlase e-post peab olema korrektne ja kindlasti selline, mida inimene kasutab. Sellele aadressile 

hakkavad sportlasele minema teavitused ning kui see aadress ei tööta, ei jõua info kohale. 

Spordiala saate valida etteantud valikust, mis avaneb infoväljale klikkides. Valikus on ainult 

spordialaliitudega (spordiseaduse mõistes) seotud alad. 

Litsentsi andmed peavad olema korrektsed. Pärast teiepoolset toetuse lisamist kontrollib neid andmeid 

spordialaliit ning kui need ei vasta tõele, ei saa teie esitatud toetuse maksmise taotlust kinnitada ning 

vastavalt seadusele ei saa te siis toetust maksta. 

Litsentsi lepingu lisamine ei ole kohustuslik. 

Toetuse alguse ja lõpu sisestades avaneb lahter, kuhu saate märkida summa. Kui toetuse maksmine on 

planeeritud pikemaks perioodiks kui üks kuu, siis avanevad lahtrid kuude kaupa (vt joonis) ja need tuleb 

täita vastavalt sellele, kuidas olete planeerinud toetust maksta. Kui mõnes kuus te toetust ei planeeri 

maksta, siis sisestage sinna lahtrisse „0“. 

 

Toetuse lepingu või mõne toetuse maksmist kinnitava dokumendi (tõend, otsus vmt) üles laadimine on 

soovituslik. 

Kui kõik kohustuslikud väljad on täidetud, siis vajutage „Lisa toetus“. 



⑨  

 

Siin näete teie organisatsiooni poolt sportlastele määratud stipendiumide ja toetuste hetkestaatust – kas 

maksed on tehtud ja mis summas on tehtud. Siinses vaates on esimeses reas olevale sportlasele 

määratud 1750 eurot stipendiumi ning makse on ka tehtud. Makseid tehtud veerus summa juures olevale 

„+“ ruudule vajutades avaneb makse tegemise info. Kui maksed jaotuvad rohkem kui ühe kuu peale 

(toetused) või tehakse neid mitmes osas (stipendiumid), avaneb „+“ ruudule vajutades kõikide maksete 

info. Kui olete sportlasele makse teinud ning tahate selle siia lisada, siis valige vastava sportlase inforea 

lõpus olev „Lisa“, avaneb järgmine vaade: 

 

Sisestage makse kuupäev ja summa ning vajutage „Lisa“. Makse on keskkonnas fikseeritud. 
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