
                           PÄRNU OLÜMPIALOOTUSE STATUUT 2022 

 

 

1. Pärnu olümpialootuste valiku eesmärk:  

1.1. Toetada personaalselt Pärnu linna elanike registrisse kuuluvaid ning Pärnu linnas asuvaid ja 

tegutsevaid spordiorganisatsioone esindavaid perspektiivikaid noorsportlasi kõrgete sportlike 

eesmärkide saavutamisel. 

1.2. Motiveerida edukaid noorte treenereid (lisapalk EOKst). 

1.3. Tagada lootustandvate noorsportlaste treeninggruppidele tasemel tingimused õppe- ja 

treeningprotsessi korraldamisel.  

 

 

2. Kvalifitseerumine Pärnu olümpialootuseks: 

2.1. Kandideeriv noorsportlane on Pärnu linna elanik ning esindab 2022. aastal Pärnu linnas 

tegutsevat ja asuvat spordiorganisatsiooni. 

2.2. Kandideeriva noorsportlase vanus peab vastama vanuseklassile, millisel jagatakse medaleid 

rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Vanuseklassid on sõltuvalt spordialast U-14 kuni U-23. 

2.3. Soovituslikult peab kandidaat kuuluma riigi noortekoondisesse ning õppima üldharidus-, 

kutse- või kõrgkoolis.  

 

 

3. Toetuse taotlemine: 

3.1. Toetuse taotlejateks on spordiorganisatsioonid, millised korraldavad noorsportlaste 

igapäevast õppe- ja treeningtegevust olümpiamängude kavva kuuluval spordialal. 

3.2. Pärnu Spordiliidule (paberkandjal või digitaalselt allkirjastatud elektrooniline fail) esitatavas 

taotluses tuleb märkida: 

3.2.1. Eesnimi, perekonnanimi; 

3.2.2. Isikukood; 

3.2.3. Elukoht rahvastikuregistri andmetel; 

3.2.4. Õppeasutus (kool), klass, klubi; 

3.2.5. Treener(id); 

3.2.6. Spordiala ja kuulumine riigi (noorte)koondisesse; 

3.2.7. Parimad sportlikud tulemused aastatel 2020 ja 2021; 

3.2.8. Olulisemad planeeritud võistlused 2022. aastal; 

3.2.9. Toetussumma kasutamise eesmärk; 

3.2.10. Taotleja kontaktandmed. 

3.3. Taotluste esitamise tähtaeg on 13.12.2021. 

 

 

4. Olümpialootuste valimine, projekti jätkusuutlikkuse kindlustamine: 

4.1. Pärnu Spordiliit edastab taotlusvormi ja dokumendi Pärnu Olümpialootuse statuut 2022 

kõikidele Pärnu linnas noorte saavutusspordiga tegelevatele spordiorganisatsioonidele hiljemalt 

01.12.2021. 

4.2. Pärnu olümpialootus 2022 stipendiaadid valib komisjon, kuhu kuuluvad Pärnu Spordiliidu 

kolm juhatuse liiget ning Pärnu Linnavalitsuse poolt kolm liiget. Valik teostatakse hiljemalt 

21.12.2021. 

4.3. Noortele olümpialootustele korraldatakse pidulik vastuvõtt, kus antakse üle sümboolsed 

rahatšekid. 



4.4. Toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2023. Spordiliidu juhatusele 

esitatakse ülevaade noorsportlase võistlustulemustest koos lühikese analüüsiga ja 

kuludokumentide koopiatega.  

4.5. Stipendiaate esindavate klubidega sõlmitakse lepingud. 

4.6. Lepingujärgsed toetussummad (kuni 1000 eurot aastas) kantakse treeningtegevust 

korraldavatele klubidele hiljemalt 20.02.2022. 

4.7. Toetussummat on võimalik kasutada võistlustel osalemiseks, spetsiifilise spordiinventari 

ostmiseks või muu olulise sihituse finantseerimiseks. 

 

 

Kinnitatud Pärnu Spordiliidu juhatuse koosolekul 16.11.2021. 

 

 

 

 

 

 


