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Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.
 
§ 1. Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruses nr 118 "Spordi valdkonna toetused" tehakse 
järgmised muudatused:
 
1) määruse paragrahvi 3 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"1) spordiprojekt - Tartu linnas või Tartuga seotult piiritletud ajal toimuv spordisündmus või -
sündmuste sari (liikumisharrastus-, saavutusspordisündmus (sealhulgas Tartu linna 
meistrivõistlused) või muu tervislikke eluviise propageeriv sündmus)";
 
2) määruse paragrahvi 3 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;
 
3) määruse paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 11 järgmiselt:
"(11) Tartu linna meistrivõistluste korraldamist ja läbiviimist toetatakse alates C või U14 
vanuseklassist kuni täiskasvanute vanuseklassini spordialal, mida tunnustab Eesti 
Olümpiakomitee liikmeks olev spordialaliit või –föderatsioon, ning distsipliinis, milles 
korraldatakse Eesti meistrivõistlusi.";
 
4) määruse paragrahvi 9 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Spordiprojekti raames ei toetata sündmust, mis on mõeldud kinnisele isikute ringile ühe 
juriidilise isiku või muu ühenduse sees, sündmust, mis on suunatud organisatsiooni või ühenduse 
reklaamimisele ja/või  turundamisele, samuti Tartu linna meistrivõistlusi, millel osaleb vaid üks 
klubi.";
 
5) määruse paragrahvi 10 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Spordiprojekti toetuse ülemmäär ühe taotluse kohta on 3000 eurot, Tartu linna 
meistrivõistluste puhul on ülemmäär 1500 eurot.";
 
6) määruse paragrahvid 20-23 tunnistatakse kehtetuks;
 
7) määruse paragrahvi 42 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 42. Tartu koolidevaheliste karikavõistluste toetuse taotluse hindamine ja toetuse andmine
 
(1) Tartu koolidevaheliste karikavõistluste toetuse taotluses esitatud andmeid arvestades 
kontrollitakse taotletud toetuse suuruse vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele, 
kavandatava sündmuse vastavust eesmärgile ja konkreetse toetuse tingimustele ning tehakse 
ettepanek toetuse andmiseks linnavalitsusele või kultuuriosakonna juhatajale.
 
(2) Toetuse andmise Tartu koolidevaheliste karikavõistluste korraldamiseks ja läbiviimiseks 
otsustab linnavalitsus hiljemalt ühe kuu jooksul pärast linnaeelarve vastuvõtmist.
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(3) Toetuse andmise Tartu koolidevaheliste karikavõistluste korraldamiseks ja läbiviimiseks, kui 
toetus taotletakse käesoleva määruse paragrahvi 4 lõikes 3 nimetatud ajal, otsustab 
kultuuriosakonna juhataja hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamist.".
 
§ 2. Määrust rakendatakse alates 2020. a korraldatavate Tartu linna meistrivõistluste puhul.
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Õiend
Tartu Linnavolikogu Määruse "Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. 
a määruse nr 118 "Spordi valdkonna toetused" muutmine" juurde

 
Tartu Linnavolikogu kehtestas 15. juuli 2016. a määrusega nr 118 "Spordi valdkonna toetused" 
uued   toetuste eesmärgid ja toetuste andmise põhimõtted. Määruses käsitleti Tartu linna 
meistrivõistluste läbiviimist ja toetamist eraldi meetmena eesmärgiga menetleda neid lihtsustatud 
korras ja kindlate toetusmääradega.  Kahjuks ei ole eraldi meede ennast õigustanud.
 
Kuna Tartu linna meistrivõistlused on sisult sarnased tavalise spordiprojektiga, on kõige 
mõistlikum edaspidi neid menetleda sarnaselt spordiprojektidega. Käesoleva eelnõuga tehaksegi 
vastavad muudatused. Tartu linna meistrivõistluste toetamise reeglid tunnistatakse määruses 
kehtetuks (määruse 2. peatüki 3. jagu) ning meistrivõistlused on liidetud spordiprojekti toetustega 
(määruse 2. peatüki 1. jagu). 
 
Sporditeenistus on seisukohal, et antud muudatus teeb Tartu linna meistrivõistlustele toetuse 
taotlemise ja toetuse andmise arusaadavamaks ja vajaduspõhisemaks ning ei tõsta 
märkimisväärselt taotleja ja menetleja töökoormust. 
 
Suuremad muudatused:
1. Tartu linna meistrivõistluste läbiviimist hakatakse toetama alates noorte vanuseklassist U14, 
mis tähendab lapsi vanuses 12-14 eluaastat. Tegemist on tiitlivõistlustega, mis eeldavad 
kõrgendatud  sportlikke eesmärke. Sporditeenistus ei pea õigeks veel nooremate laste sportimise 
eesmärkide forsseerimist kohalike tiitlivõistlustega. Nooremate vanuste võistlusi toetab linn 
jätkuvalt spordiprojektide toetustega, kus sportlikud tulemused ja eesmärgid ei pea olema nii 
kõrged (§ 9  lõige 11).
2. Tartu linna meistrivõistluste toetuse ülemmäär hakkab olema 1500 eurot varasema 1000 euro 
asemel. Aastaringselt kultuuriosakonna reservist taotledes sarnaselt spordiprojektidega on toetuse 
ülemmäär 1000 eurot (§ 10 lõige 2).
3. Kehtivas määruses on Tartu linna meistrivõistluste toetused vahemikus 200 kuni 1000 eurot, 
mis jagunevad vastavalt kehtestatud kriteeriumitele viieks erinevaks toetusmääraks. Muudetavas 
määruses hakkavad linna toetused sõltuma reaalsest vajadusest abikõlbulikele kuludele (§ 10 lõige 
1).
  
Aastas viiakse Tartu linnas läbi üle 40 linna meistrivõistluse 30-35 erineval spordialal. Toetuste 
suurused on jäänud vahemikku 200-1000 eurot projekti kohta. Lisaks annab linn parimatele välja 
ka erikujundusega linna meistrivõistluste medalid ja diplomid.
 
Muudatused rakenduvad 1. jaanuarist 2020. a.
 


