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Korralduste nr 3 10.01.2020 ja nr 80 16.04.2020 muutmine 

Kultuuriministri 26. novembri 2014. a määruse nr 9 "Treeneri tööjõukulu toetuse määramise
tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle
omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise,
tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord" ja Kultuuriministeeriumi ja Spordikoolituse ja -
Teabe Sihtasutuse vahel 20. juunil 2019. a sõlmitud halduslepingu nr 3-4.1335-1 alusel ning
eelpoolnimetatud määruse § 16 lõikest 1 ja § 17 lõikest 6 ja §-st 18 tulenevalt:

1. On koostöös Maksu- ja Tolliametiga teostatud kontrolli käigus toetatavate treenerite
töötasude maksmise ja nendelt tasudelt kohustuslike maksude ja maksete tasumise kohta
2020. aastas, tuvastatud puudused organisatsioonis Jalgpalliklubi "Lootos". 

2. Võttes aluseks käesoleva korralduse punktis üks toodu, lugeda organisatsiooni
Jalgpalliklubi "Lootos" jalgpallitreeneri Rauno Puusepp 2020. a jaanuar, veebruar, märts,
aprill, mai, juuni eraldatud treeneritoetus osaliselt mitterakendatavaks. 

3. Muuta Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse korraldusi nr 3 10.01.2020 ja nr 80
16.04.2020 organisatsiooni Jalgpalliklubi "Lootos" osas, kinnitades 2020. a  jaanuar,
veebruar, märts, aprill, mai, juuni toetused alljärgnevalt: 

Toetuse saaja / treener
Registrikood /
spordiala jaanuar veebruar märts

toetus I
kvartalis

Jalgpalliklubi "Lootos" 80031013 4046,12

Avo Jakovits Jalgpall 577,50 577,50 577,50 1732,50

Kaido-Meinhard Kukli Jalgpall 525,00 525,00 525,00 1575,00

Rauno Puusepp Jalgpall 630,00 108,62 0,00 738,62

Toetuse saaja / treener
Registrikood /
spordiala aprill mai juuni

toetus II
kvartalis

Jalgpalliklubi "Lootos" 80031013 3726,65

Avo Jakovits Jalgpall 446,25 446,25 446,25 1338,75

Kaido-Meinhard Kukli Jalgpall 525,00 525,00 525,00 1575,00

Rauno Puusepp Jalgpall 0,00 182,90 630,00 812,90



4. Tulenevalt eeltoodust kohustada organisatsiooni Jalgpalliklubi "Lootos" kandma tagasi
enamtasutud toetust summas 2228,48 eurot hiljemalt 15.06.2020 Spordikoolituse ja –Teabe
Sihtasutuse arvelduskontole Swedbank’is nr EE882200221045121024. 

Käesolevat haldusakti on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul selle teatavaks tegemisest,
esitades vaide Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutusele haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras.
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