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110 €

ehk baasmäär 

ja selle 

saamise 

eeldused

(§ 6 lg 2)

Tegevusvaldkonna kõikide 

huviringide, treeningrühmade 

või õpperühmade tegevus 

toimub 9 kuul aastas vähemalt 

90 min nädalas või 360 min 

kuus.

* tegevus võib toimuda 45 

minutit nädalas ja 180 minutit 

kuus, kui 50% või rohkem 

tegevuses osalejaid on 1. 

jaanuari seisuga nooremad kui 

10aastased. 

(§ 7 lg 1 p 1)

Tegevusvaldkonna kõikide huviringide, 

treeningrühmade või õpperühmade kohta on 

vähemalt ühe õppeaastane tegevuskava, mis 

sisaldab järgmist infot:

1) huviringi, treeningrühma või õpperühma 

nimi;

2) tegevuskava õppeaasta;

3) tegevuse sihtrühma kirjeldus; 

4) tegevuse kestus ja maht nädalas või kuus 

ning aastas;

5) tegevuse aastased eesmärgid;

6) tegevuse korralduse ja sisu kirjeldus;

7) vajadusel muu asjakohane info tegevuskava 

kohta. 

(§ 7 lg 1 p 2 koostoimes § 10 lg-d 1 ja 3)

Tegevusvaldkonna igas huviringis või 

õpperühmas on vähemalt üks juhendaja 

kvalifitseeritud, st ta:

1) omab tegevusvaldkonnale vastavat 

kutset kutseseaduse tähenduses;

2) omab tegevusvaldkonnale vastavat 

tegevusvaldkonna katusorganisatsiooni 

poolt välja antavat pädevustunnistust;

3) omab tegevusvaldkonnale vastavat 

erialast kutse- või kõrgharidust või

4) on läbinud erialaseid koolitusi vähemalt 

156 tunni (6 EAP) ulatuses.

(§ 7 lg 1 p 5 koostoimes § 11 lg 1)

Spordiala kõik treenerid (sh abitreenerid) 

peavad omama treeneri 

kutsekvalifikatsiooni ning iga 

treeningrühma põhijuhendaja peab olema 

vähemalt 4. astme treener. 

(§ 7 lg 1 p 3)

* spordialal, millel puudub spordiala 

spetsiifiline kutsestandard, peab iga 

treeningrühma põhijuhendaja olema 

vähemalt 18-aastane ning tal peab olema 

(a) kehakultuurialane kõrgharidus või (b) 

läbitud spordi üldainete kursus vähemalt 

30 tunni ulatuses ja esmaabi baaskoolitus 

16 tunni ulatuses. 

(§ 7 lg 1 p 4)

täiendav 

toetusmäär 

20 €

Tegevusvaldkonna kõikide 

huviringide, treeningrühmade 

või õpperühmade tegevus 

toimub 9 kuul aastas vähemalt 

120 minutit nädalas või 480 

minutit kuus.

Tegevusvaldkonna kõikide huviringide, 

treeningrühmade või õpperühmade kohta on 

vähemalt 3-õppeaastane käesoleva määruse § 

10 lõike 2 kohane õppekava.

Tegevusvaldkonna kõik juhendajad on § 

11 lõike 1 punktide 1-3 kohase 

kvalifikatsiooniga.

Spordialal vähemalt 50% klubi 

treeneritest omavad 5. kutsetaset. 

* spordialal, millel puudub spordiala 

spetsiifiline kutsestandard, peavad 

treeningrühmade kõik juhendajad omama 

kehakultuurialast kõrgharidust

Taotleja on tegevusvaldkonnas 

olnud eelmise õppeaasta jooksul:

1) aktiivne kohalikul või riiklikul 

tasemel sündmustel osaleja või 

2) kohalikul tasemel avalikkusele 

suunatud sündmuse korraldaja.

Taotleja on spordiala liidu 

koostatavas pingereas noorte 

arvestuses teises kolmandikus.

täiendav 

toetusmäär 

40 €

Tegevusvaldkonna kõikide huviringide, 

treeningrühmade või õpperühmade kohta on 

vähemalt 6-õppeaastane käesoleva määruse § 

10 lõike 2 kohane õppekava.

I. Tegevusvaldkonna iga juhendaja on 

kas:

1) läbinud eelmisel õppeaastal koolituse 

(kursus, õpituba vms) või 

2) viinud eelmisel õppeaastal ise läbi 

koolituse (kursus, õpituba vms) või 

3) uuendanud eelmisel õppeaastal oma 

kutsetaset või

4) panustanud eelmisel õppeaastal 

valdkondliku katusorganisatsiooni töösse.

JA

II. Vähemalt üks tegevusvaldkonna 

juhendaja saab töölepingu või muu 

lepingu alusel juhendamise eest tasu.

Spordialal vähemalt ühe treeningrühma 

põhijuhendaja on 6. või kõrgema 

kutsetaseme treener ning tema töötasu 

maksmiseks saab taotleja riiklikku 

treeneri tööjõukulu toetust.

Taotleja on tegevusvaldkonnas 

olnud eelmise õppeaasta jooksul: 

1) aktiivne kohalikul, riiklikul või 

rahvusvahelisel tasemel 

sündmustel osaleja või nende 

korraldaja ja

2) saavutanud riiklikul või 

rahvusvahelisel konkursil või 

võistlusel silmapaistva tulemuse.

Taotleja on spordiala liidu 

koostatavas pingereas noorte 

arvestuses esimeses kolmandikus.

Huvihariduse tegevustoetus 7-19aastase harrastaja kohta 

1. Tingimus

Tegevuse maht

2. Tingimus

Tegevus- või õppekava

3. Tingimus

Juhendajate kvalifikatsioon

4. Tingimus

Valdkondlikud saavutused
TOETUSE

SUURUS


