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MTÜ Eesti Maleliit lepingulised esindajad 
vandeadvokaat Pirkka-Marja Põldvere ja advokaat Merilin Valdmaa 
 
 
 
TEABENÕUE ja SELGITUSTAOTLUS 
riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetu seks 
eraldatud vahendite jaotamist puudutavas 
 
 
Advokaadibüroo Aivar Pilv kliendiks on MTÜ Eesti Maleliit, kelle nimel ja volitusel 
pöördume Teie poole alljärgnevas.  
 
Spordiseaduse § 9 lg 3 kohaselt kehtestab riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi 
toetuseks eraldatud vahendite jaotamise korra kultuuriminister oma määrusega. 
 
Sellekohase, kultuuriministri 10. jaanuari 2006. a määrusega nr 1 (edaspidi Määrus) 
kehtestatud korra § 3 lg 1 kohaselt on noortespordi toetus ette nähtud spordiklubidele, 
spordikoolidele ja spordialaliitudele noortega tehtava tulemusliku sporditöö eest. 
Lähtudes Määruse § 3 lg 1 p-dest 1-4 arvestatakse toetuse eraldamisel spordiala edukust 
viimase nelja aasta jooksul noorte (kadettide) maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel 
ning juunioride maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel, spordialaga tegelejate arvu ja  
spordialal kutsekvalifikatsiooni omavate treenerite arvu.  
 
Spordialaliitude toetused on Määruse §-i 4 kohaselt ette nähtud spordialaliitude 
põhikirjaliste eesmärkide ja arengukavas kirjeldatud tegevuste elluviimiseks ning 
ühekordsete projektide realiseerimiseks. Lähtudes sama sätte p-dest 1-5, võetakse 
toetuste eraldamisel arvesse järgmisi asjaolusid: saavutusi olümpiamängudel ja 
maailma- ning Euroopa meistrivõistlustel viimase nelja aasta jooksul, spordialaga 
tegelejate arvu, rahvusvaheliste suurvõistluste korraldamist Eestis, spordialal 
kutsekvalifikatsiooni omavate treenerite arvu ning spordiala arenguperspektiivi. 
 
Kultuuriministri 29. detsembri 2009. a käskkirjaga nr 436 (edaspidi Käskkiri ) kinnitati 
Kultuuriministeeriumi valitsemisala 2010. aasta eelarve. Käskkirja lisa kohaselt on 
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teiste hulgas eraldatud toetused spordialaliitudele (summas 15 136 500 krooni) ja 
noortespordile (26 883 000 krooni). 
 
Käskkirja alusel eraldati MTÜ-le Eesti Maleliit (reg.kood 80023498) 2010. aastaks 
noortespordi toetust summas 393 000 krooni ning spordialaliitude toetust summas 
200 000 krooni. 
 
Märkimisväärne on seejuures asjaolu, et kui 2010. aastaks eraldatavad eelarvelised 
vahendid eelpool nimetatud valdkondades vähenesid võrreldes 2009. aastaga üldmahus 
ca 10%, siis MTÜ-le Eesti Maleliit eraldatavad vahendid vähenesid ca 30%. 
 
Kuna Eesti maletajad on kahel viimasel aastal (2008. a ja 2009. a) saavutanud noorte 
rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt kokku neli medalit (neist kolm kulda) ning male on 
riikliku statistika näitajate alusel olnud Eestis harrastatavuselt viimased aastad esimese 
kaheteistkümne spordiala hulgas, jääb arusaamatuks selline suur langus MTÜ Eesti 
Maleliit rahastamisel spordialaliitude ja noortespordi toetuste osas. 
 
Eelnevalt käsitletud asjaoludest tingituna esitab MTÜ Eesti Maleliit käesolevaga 
Kultuuriministeeriumile avaliku teabe seaduse § 9 lg 2 ning märgukirjale ja 
selgitustaotlusele vastamise seaduse § 3 alusel järgneva taotluse: 
 
1. palume teabenõude korras esitada meile Käskkirja seletuskiri ja/või muu 

toetuste eraldamisega seonduv dokumentatsioon, millest nähtub millisel 
matemaatilisel valemil, meetodil või millistel muudel kaalutlusel on määratud 
konkreetsed spordialaliitude tegevuse ja noortespordi toestuste summad; 

 
2. MTÜ Eesti Maleliit poolt Käskkirjas esitatud andmetele tuginedes koostatud 

toetuste eraldamise koondtabelites (vt Lisa 2) välja toodud andmete (edukus, 
tegelejate arv, treenerite arv jne) võrdlemisel nähtub, et toetuste eraldamisel on 
saanud otsustavaks veel ka muud, Määruses nimetamata asjaolud. Nimetatud 
põhjusel palume selgitada milliseid asjaolusid on Kultuuriministeerium 
toestuste eraldamisel täiendavalt arvesse võtnud?  

 
Vastavasisulises selgituses soovime muuhulgas saada vastust järgmistele 
küsimustele: 

 
2.1 Miks on MTÜ-le Eesti Maleliit eraldatud noortespordi ja spordialaliitude 

toetused vähenenud protsentuaalselt märkimisväärselt rohkem kui teistel 
alaliitudel? 

 
2.2 Millistel põhjustel on eraldatud järgmistele alaliitudele (MTÜ-ga Eesti 

Maleliit võrreldes väiksemate harrastajate arvuga ja ilma 
märkimisväärsete tulemusteta) suuremad toetused kui seda on eraldatud 
MTÜ-le Eesti Maleliit: Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon, Eesti 
Aerutamisföderatsioon, Eesti Jäähokiliit? 

  
Kui viimasele küsimusele ei ole võimalik vastata teabenõude korras, palume seda teha 
selgitustaotlusele vastamise korras (samas eeldame, et Käskkirja andmiseks vajaliku 
kaalutlusotsuse tegemiseks pidi ministeerium vastavad küsimused läbi analüüsima ja 
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analüüsi tulemused dokumenteerima – seega peaksid vastavad dokumendid juba olemas 
olema ja meie nõudele on seega võimalik vastata teabenõudele vastamise korras). 
 
Palume Teil saata vastuse eeltoodud küsimustele esimesel võimalusel elektrooniliselt 
Advokaadibüroo Aivar Pilv vandeadvokaadile Pirkka-Marja Põldvere e-posti aadressile 
pirkka@apilv.ee ja advokaadile Merilin Valdmaa e-posti aadressile merilin@apilv.ee.  
 
Märgime, et advokatuuriseaduse § 41 lg 1 p-dest 2 ja 4 ning § 42 lg-st 1 tulenevalt on 
advokaadil õigus koguda tõendeid ning saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusest ning 
teistelt isikutelt õigusteenuse osutamiseks vajalikke andmeid, tutvuda dokumentidega ning 
saada neist ärakirju ja väljavõtteid, kui andmete ja dokumentide saamine ei ole advokaadile 
seadusega keelatud. 
 
Allakirjutanud kinnitavad, et on MTÜ Eesti Maleliit volitatud esindajad käesoleva 
teabenõude edastamisel Kultuuriministeeriumile.  
 
 
Lugupidamisega 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatu digitaalselt/ 
Pirkka-Marja Põldvere     Merilin Valdmaa 
 
 
 
 
Lisad: 

1) Kultuuriministri 29.12.2009.a. käskkiri nr. 436; 
2) Eesti Maleliidu poolt koostatud tabel 2010.a. spordialaliitude rahastamise kohta, 

milles on toodud lisaks harrastajate arv, kutsekvalifikatsiooni omavate treenerite 
arv, sportlaste medalivõidud rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt 2009.a. ning 
rahastamise vähenemise võrdlus aastaga 2009. 

 
 


