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POM/KOM kandidaadi stipendium 

1. EPK maksab stipendiumi 18 kuud enne POM/KOM toimumist (POM/KOM toimumise kuu 
kaasa arvatud). 

2. Juhul kui POM või KOM lükatakse edasi, jätkatakse kandidaatidele stipendiumi maksmist 
kuni sündmuse toimumiseni. 

3. Stipendium määratakse avaliku konkursi korras, mille kohta avaldatakse teade EPK 
kodulehel. 

4. Stipendiumi makstakse üldjuhul kaks korda aastas, vajadusel ka lühemate perioodide 
kaupa. 

5. Arvestuslikult on sportlase ühe kuu stipendiumi suurus: 

POM      KOM 

A-norm  100%  300.-   A-tase  100% 300.- 
Edetabeli alusel   60% 180.-   B-tase    50% 150.- 
B-norm    40% 120.-  

 

5. Kui sportlane täidab kõrgema taseme normi või selgub edetabeli põhjal tema kindel 

osalemine POM/KOM-il, siis alates järgnevast kuust makstakse stipendiumi kõrgemas määras.  

6. Stipendiumid kantakse spordiregistrisse väljamaksmise päeval.  

7. Stipendiumite summa aastas võib olla kuni 12x kuu töötasu alammäär  

8. EPK sõlmib sportlasega lepingu. 

 

Riiklik spordistipendium 

1. EPK taotleb oma tegevsportlastele riiklikku spordistipendiumit 2 korda aastas. 
2. EPK koostab nimekirja riikliku spordistipendiumi kandidaatide kohta vastavalt liikmete 

esitatud ettepanekutele arvestades Vabariigi Valitsuse määruses kehtestatud 
tingimusi ja korda. 

3. EPK juhatus määrab stipendiumi kandidaatide pingerea. 
4. EPK esitab taotluse Kultuuriministeeriumile. 

 

Muud stipendiumid 

1. EPK võib vastavalt sihtfinantseerimisele kuulutada välja erakorralisi sportlase 
stipendiume arvestades Spordiseaduses sätestatud korda ning sihtfinantseerimisega 
seatud tingimusi. 

 

 

 



Väljavõte Spordiseadusest: 

§ 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. 

[RT I 2006, 15, 119 - jõust. 14.04.2006] 

§ 101.   Sportlasestipendium 

  (1) Sportlasestipendium on sportlasele makstav tulevikku suunatud toetus, mida makstakse spordiga 

seotud teadmiste või oskuste omandamise ning võimete arendamise soodustamiseks. 

Sportlasestipendiumina ei käsitata väljamakset, millega tunnustatakse või tasustatakse mingit 

tegevust. 

  (2) Sportlasestipendium määratakse avaliku konkursi korras, mille kohta on avaldatud teade 

üleriigilise levikuga päevalehes, kohalikus ajalehes, sportlasestipendiumi maksja veebilehel või 

valdkondlikku teavet sisaldaval veebilehel. 

  (3) Sportlasestipendiumi piirmäär on 12-kordne töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud 

kuu töötasu alammäär ühes kalendriaastas. Sportlasestipendiumi võib maksta ühekordselt või 

perioodiliste väljamaksetena. 

  (4) Sportlasestipendiumi võib saada ühelt või mitmelt spordi andmekogusse kantud 

spordiorganisatsioonilt ja spordikoolilt, arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud piirmäära. 

  (5) Sportlasestipendiumi maksja kannab andmed sportlasestipendiumi saaja, suuruse, määramise ja 

väljamaksmise ning üle piirmäära makstud sportlasestipendiumi tagastamise kohta spordi 

andmekogusse. 

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud piirmäära täitumisel teavitab spordi andmekogu volitatud 

töötleja sportlasestipendiumi saajat ning temale sportlasestipendiumi määranud ja maksnud 

spordiorganisatsiooni ja spordikooli. Piirmäära ületamisel tuleb sportlasestipendiumi saajal piirmäära 

ületav summa sportlasestipendiumi maksjale tagastada. 

  (7) Sportlasestipendiumi maksmise tingimused ja piirmäär kehtivad ka välismaalasest sportlasele 

makstavale sportlasestipendiumile. 

[RT I, 28.02.2020, 1 - jõust. 01.03.2020] 
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