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Kokkuvõte Eesti Maleliidu  25.05.2010 
esitatud noortespordi toetuse kasutamise aruandest 
 
 
Oleme läbi vaadanud Eesti Maleliidu (EML) poolt 25.05.2010. aastal Kultuuriministeeriumile 
esitatud aruande 2009.a riigieelarvelise noortespordi toetuse jaotamise kohta klubidele ja jaotatud 
toetussummade ülekandmise kohta klubidele. Täiendavalt küsisime 2009.a noortespordi toetuse 
saamise kohta infot 25-lt maleklubidelt, kellele EML oli eraldanud toetust (alus EML juhatuse 
2.04.2009.a koosoleku otsus), päringule vastas 16 maleklubi. 
 
Saadud info põhjal tegime järgmisi tähelepanekuid: 

1. Kultuuriministeerium (KULM) eraldas EML-le 2009.aastal noortespordi toetuseks 529 952 
krooni1, millest KULM ja EML vahel sõlmitud toetuslepingu alusel oli EML kohustatud 
maleklubidele edasi kandma vähemalt 75% (s.o 397 464 krooni). EML on oma 2.04.2009. 
a koosoleku otsusega jaotanud klubidele 412 501,2. Riigi teisest negatiivsest lisaeelarvest 
tingitud toetussummade vähenemise kohta ei ole EML juhatus kinnitanud uut juhatuse 
otsust, kuigi vähendatud summa 397 445,03 krooni ulatuses on koostatud klubide lõikes 
uus jaotus. Vähendatud summa on vajalikust vähendatud summast 18,97 krooni väiksem. 

a. Olenemata sellest, et erinevust põhjustav summa on väike, viitab see meie 
hinnangul ebakorrektselt tehtud riigi toetusraha jaotusele. 

b. Vastavalt toetuslepingu punktile 3.2 pidi EML esitama noortespordi toetuse 
jaotuse KULM-le hiljemalt 31.03.2009, esitas aga koos aruandega 25.05.2010. 
aastal. Seega hilines EML nimetatud lepingu punkti täitmisega 1 aasta 1 kuu ja 25 
päeva. 

2. EML oli kohustatud toetuslepingu punkti 3.3 alusel 2009.a toetussumma klubidele ole 
kandma 2009.a jooksul. 

a. KULM tasus oma kohustused EML ees 2009.a jooksul, viimane toetusraha 
osamakse ülekanne EML-le tehti 01.10.2009.a (KULM raamatupidamisest 
saadud väljavõtte alusel). 

b. EML-st ja alaliitu kuuluvatest klubidest küsitud kinnituste alusel kandis EML 
2009.aastal klubidele noortespordiks eraldatud toetustest üle ainult 49,5% 
(summa 196 929,64 krooni). 

c. Ülejäänud osa eraldatud toetustest (50,5% summas 200 845,22 krooni2) kanti üle 
2010.aastal.  

                                                 
1 26. veebruar 2009.a leping nr 8/801, noortespordi toetuseks eraldatud 550 000 krooni; lepingu nr 8/801 lisa nr 2,  
01. september 2009.a: toetussumma 550 000 krooni asendati summaga 529 952 krooni.  
2 Vt p.3. 



 

 

i. Ülekantud summade hulgas on arvesse võetud ka EML-i ja klubide vahel 
tehtud tasaarveldusi3.  

ii.  Arvestamata on seejuures ülekantud ja jaotatud summa erinevused ja sellega 
kaasnevaid ebatäpsused arveldustes4. 

d. Seega ei täitnud EML meie hinnangul korrektselt oma kohustust, mis tulenes 
toetuslepingu punktist 3.3. 

3. 2009 ja 2010.a klubidele üle kantud (sh tasaarveldatud) summad kokku annavad 
tulemuseks 397 774,86 krooni, mis on EML otsusega eraldatud summadest 329,83 krooni 
enam. Erinevuse summas sisaldab klubide lõikes nii tasumata- kui liigselt tasutud 
summasid5 (s.o on nii +-ga kui –ga erinevusi).  

a. Olenemata sellest, et erinevust põhjustav summa on suhteliselt väike, viitab see 
meie hinnangul tehtud otsusega mittevastavuses olevale toetusraha 
ülekandmisele. 

b. Klubidele üle kantud toetusraha, mis ületab EML-s tehtud jaotuse summat, ei ole 
vastuolus KULM-i toetuslepinguga, kuna see kohustab klubidele kandma 
vähemalt 75% eraldatud noortespordi rahadest. 

4. Tasaarveldusi 2009.a eraldatud noortespordi rahade osas tehti 14 maleklubiga (EML 
aruande alusel koostatud tabel). Sh MTÜ Vabaetturiga on EML andmetel tasaarveldatud 
4 300 krooni (19.5.2010.a), klubi enda kinnitusel tasaarveldati summa 2 900 krooni 
(5.4.2010.a). 

a. Klubist ja EML-st saadud tasaarvelduse andmed erinevad nii kuupäevade kui 
summade osas. 

b. Juhul, kui võtta aluseks Vabaettur MTÜ andmed(5.4.2010.a tasaarveldus 2 900 
krooni), on EML Vabaetturi-klubile tänaseks üle kandmata 1400 krooni vähem, 
kui nägi ette EML 2009.a noortespordi rahade jaotus. 

c. Meie hinnangul võib tegemist olla EML-st saadud mitteusaldusväärse infoga, mis 
võivad viidata ka mitteusaldusväärsetele raamatupidamise andmetele.  

5. EML-st saadud info alusel (EML aruande alusel koostatud  ülevaade excelis) on klubidele 
üle kantud eraldatud toetustest 329,83 krooni võrra erinev summa. Sealhulgas on klubidele  

a. Tasumata kokku 4019,05 krooni (Caissa 2 406,70 krooni, Kaissa 87,88 krooni, 
Šahh ja Garde 24,47 krooni, Tartu SK Kalev 100 krooni ja Vabaettur 1400 
krooni), 

b. Liigselt tasutud kokku 48,88 krooni (Pärnu Spordikool 7 krooni, Sillamäe Kalev 
41,88 krooni). 

c. Meie hinnangul ei ole üle kantud toetussummad kõikidel juhtudel olnud 
vastavuses EML juhatuse poolt tehtud toetuste jaotuse otsusega.  

d. EML poolt esitatud andmete alusel ja meie hinnangul klubidega tehtud ebatäpsete 
arveldamiste tõttu on siiani osa 2009.a noortespordi toetusrahadest klubidele üle 
kandmata (5 klubi, kokku 4019,05 krooni). Põhjendamatult võib EML poolt olla 
tehtud 2009.a noortespordi toetuse makseid 2-le klubile, kokku 48,88 krooni (vt 
EML andmetealusel koostatud ülevaade excelis). 

6. EML esitas KULM-le 2009.a noortespordi rahade jaotuse aruande 2009.a novembris ja 
uuesti 2010.a mais. Nende kahe aruande võrdlemisel selgusid järgmised erinevused:  

a. 2009.a novembris esitatud jaotuse alusel pidi toetust saama 15 maleklubi, 2010.a 
kevadel esitatud aruande kohaselt oli toetuse saajaid 25. 

                                                 
3 Vt p.4. 
4 Vt p.5. 
5 Vt p.5. 



 

 

b. 2009.a novembri aruande kohaselt oli Haapsalu MK saanud 9.3.2009.a toetuseks 
600 krooni, Valge Ratsu MK 9.3.2009.a 1 000 krooni ja Vabaettur 24.3.2009.a 
7 255 krooni. 2010.a mai kuus saadud toetuste tasumise aruandes neid ülekandeid 
enam ei olnud. 

c. 2009.a novembris saadud aruande kohaselt kanti Lasnamäe Noorte MK-le 
24.7.2009.a 3 000 krooni, 2010.a mais saadud aruande kohaselt oli selle 
kuupäeva ülekande summaks  3 300 krooni. 

d. 2010.a mais saadud aruande alusel maksti Šahh ja Garde MK-le 11.6.2009.a 
11 000 krooni, 2009.a novembris saadud aruandes nimetatud makse ei 
kajastunud. 

e. Meie hinnangul on EML KULM-le esitanud ebatäpseid toetuste kasutamise 
andmeid.  

f. Erinevused esitatud aruannetes võivad meie hinnangul viidata puudustele EML 
arvestussüsteemides. 

 
 
Kultuuriministeeriumi nõudmised: 
 

1. EML likvideerida oma võlgnevus 5 maleklubi ees, kokku summas 4019,05 krooni (vt 
punkt 5 a) 31.augustiks 2010 ja informeerida sellest Kultuuriministeeriumi 
spordiosakonda. 

2. EML juhatusel teha järeldused esitatud aruande kokkuvõttes esiletoodud puudustest ja 
edaspidi: 

2.1.täita korrektselt ja kõrvalekaldumatult riigieelarvelise toetuse lepingus sätestatud    
      kohustusi, muu hulgas kinni pidada ülevaadete ja aruannete esitamise tähtaegadest; 
2.2.avalikustada kõik EML juhatuse koosoleku otsused EML koduleheküljel, teiste otsuste  
      hulgas ka noortespordi toetuse jaotamise kriteeriumid ja jaotatud toetused. 
2.3.toetuse saajatega sõlmida lepingud. 

 
    
 
 
Lugupidamisega 
 
  
Tõnu Seil 
Asekantsler spordi alal 
 
 
 
Lisa: EML 25.05.2010. a esitatud noortespordi toetuse aruande alusel koostatud ülevaade (ecxeli 
tabel) 
 
 
 
 
 
Koostanud: 
Malle Englas 628 2260 
Tiina Lepmets 628 2285 


