Lisa 2

Tallinna Linnavalitsus
Tallinn
25. märts 2019. a.

TALLINNA LINNA POOLT ANTUD TOETUSTEGA SEOTUD DOKUMENTIDE ANALÜÜS
Järgnevalt esitame Tallinna linna poolt aastatel 2017-2018 eelarvest ning reservfondist eraldatud toetuste alusdokumentide analüüsi peamised
järeldused ja tähelepanekud. Järelduste põhjal tehtud soovitused ja ettepanekud on lisatud Advokaadibüroo Sorainen poolt koostatud
strateegiaraportile „Ettepanekud korruptsioonivastaste meetmete täiendamiseks ja elluviimiseks“.
Kontrollisime 22 Tallinna linna poolt antud toetust, millele on antud hinnang kliendi poolt esitatud andmete ja dokumentide põhjal.
Toetuste andmise juures hindasime ja kontrollisime järgmisi aspekte:
1. Kas toetus antud Tallinna linna eelarvest või reservfondist.
2. Toetuse maksmise alused (alusdokumendid ning juriidiline alus)
3. Kas konkreetse toetuse andmise tingimused on kooskõlas Tallinna linna asjakohastes kordades sätestatud tingimustega.
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Mittetulundustegevuse toetamise üldine praktika Tallinna linnas
Tallinna linna eelarvest toetuse saamise tingimused on sätestatud Tallinna Linnavolikogu 03.11.2016 määrusega nr 25 vastu võetud
„Mittetulundustegevuse toetuse andmise korras“ (RT IV, 28.04.2017, 44). Igaks aastaks määrab linnvalitsus mittetulundustegevuse toetuse
määramise lisatingimused. 2018. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused on kinnitatud linnavalitsuse 11.10.2017 määrusega nr
32 (RT IV, 17.10.2017, 44). Lisaks reguleerivad eriotstarbelisi toetusi veel näiteks volikogu määrused „Noorteühingu majandamiskulude toetuse
andmise kord“ (RT IV, 24.04.2013, 75) ja „Sporditegevuse toetamise kord“ (RT IV, 10.06.2016, 12).
Tallinna linna reservfondist raha eraldamise tingimused on sätestatud Tallinna Linnavolikogu 24.01.2002 määrusega nr 6 vastu võetud „Tallinna
linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine“ (RT IV, 14.02.2014, 10).
Kokkuvõttes toetab linn rahaliselt mittetulundustegevust erinevates vormides ja liikides:
1) linna eelarvest ette nähtud sihtotstarbelised toetused konkreetsetele projektidele või organisatsioonidele;
2) toetused, mida antakse vastavalt mittetulundustegevuse toetuse andmise korrale linnaeelarvesse planeeritud vastavaliigilise toetuste
eelarvest;
3) toetused reservfondist.
„Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ § 2 lg 2 alusel on toetuse liikideks projektitoetus ja tegevustoetus. „2018. a mittetulundustegevuse
toetuse määramise lisatingimused“ Lisa 1 „Mittetulundustegevuse toetuse määramise üldised lisatingimused“ punkt 10 sätestab, et tegevustoetust
antakse linna eelarves eraldi eelarvepositsioonina esitatud juriidilistele isikutele ja/või valdkondlikes lisatingimustes sätestatu kohaselt.
Linna eelarves ettenähtud toetuste puhul esitatakse taotlus toetuse väljamaksmiseks üldjuhul Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi
kaudu1, samas ei toimu toetuse andmise otsustamiseks „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ §-des 9-11 ettenähtud menetlust vaid leping
sõlmitakse vastutava ameti poolt volikogus heakskiidetud eelarve alusel. Taolisel viisil jagatakse oluline osa mittetulundustegevuste toetusi, nt
2018. a linnaeelarves on kultuuriprojektide ja -organisatsioonide toetamiseks ette nähtud 910 525 eurot, samas on selle saaja või sihtotstarve eelarve
tasandil ette ära otsustatud 519 000 euro ulatuses.
Kultuuriprojektide ja -organisatsioonide toetamine
sellest MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival

1

910 525
50 000

Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi põhimäärus (RT IV, 04.03.2015, 15)
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sellest Tallinna Grand Prix ja
publikupreemia
Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste
Liit Lüüra
Haridusselts „Vene Kultuuri Rahvaülikool“
Vana Baskini Teater OÜ
ART-Fortius MTÜ (Kuldne Mask Eestis)
SA ORTHODOX SINGERS
Jazzkaare Sõprade Ühing
Eesti Kooriühing
sellest EUROPA CANTAT 2018
ettevalmistamiseks
Laulu- ja Tantsupeo Slaavi pärg
Korralduskomitee
Mittetulundusühing Mustonenfest
MTÜ „Kultuuritraditsioonid“
MTÜ Eesti Nukukunst
ART-Fortius MTÜ (Talveöö unenägu)
Mittetulundusühing VIIVO MUUSIKA
(festival-konkurss „Jõulutäht“)
Mittetulundusühing RightWay Tallinn

12 000
57 000
10 000
23 000
51 000
10 000
40 000
150 000
130 000
15 000
50 000
17 000
5 000
25 000
5 000
11 000

Teatud juhtudel selgub tegevustoetuse saaja alles eelarve seletuskirjast. Nt on Tallinna 2018. a eelarves ette nähtud võitlusspordi toetamiseks 70 000
eurot, eelarve seletuskirjast selgub, et need vahendid on kavandatud Eesti Kick-Boxingu Liidule, Eesti Taekwondo Liidule ja Eesti Poksiliidule
võistluste ettevalmistuseks ja korraldamiseks ning osalemiseks rahvusvahelistel võistlustel. Samas ei ole seletuskirjas näha summa jagunemist
liitude vahel.
Eelarvest otsetoetusi saavad mittetulundusühingute valikuks otseselt formaliseeritud menetluskorda ei ole, on MTÜ-sid ja projekte, mida linna
toetab traditsiooniliselt juba pikka aega ja mille toetused sisalduvad juba eelarve esialgses projektis. Samas võib toetusi lisanduda ka eelarve
menetluse käigus. Nt MTÜ RightWay Tallinn, MTÜ Viivo Muusika ja SA Avatud Kool toetused lisandusid Tallinna 2018. a lisaeelarvesse teisel
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lugemisel.2 Olemasoleva info põhjal ei ole võimalik hinnata, kas nimetatud toetused vastavad nt 2018. a mittetulundustegevuse toetuse määramise
lisatingimustele.
Vastavalt „Mittetulundustegevuse toetuse andmise korrale“ tuleb projektitoetuse saamiseks esitada läbi infosüsteemi vastav taotlus koos nõutavate
dokumentidega ja seda hindab taotluste läbivaatamiseks moodustatud komisjon, kelle töö protokollitakse. Toetuse andmise otsustab formaalselt
vastutava ametiasutuse juht haldusaktiga, mille alusel sõlmitakse toetuse andmise leping (kõnealused dokumendid on avalikud ja nähtavad asutuse
dokumendiregistris, kuhu on moodustatud eraldi kataloog „Mittetulundustegevus“).
Reservfondist mittetulundustegevuseks toetuste eraldamine toimub „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ alusel, selget
seost sellel „Mittetulundustegevuse toetuse andmise korra“ tingimuste ja menetluskorraga ei ole, seetõttu ei ole otseselt ka kohustuslik, et vastavad
projektid või taotlused peaksid viimasele vastama.
Üks ja sama mittetulundusühing võib saada toetust erinevatest meetmetest või asutustest. Näiteks on Rahvusvaheline Rahvakultuuride Ühenduste
Liit Lüüra saanud 2017-2018 otse linnaeelarvest toetust mõlemal aastal 57 000 eurot, lisaks on samal perioodil taotlenud 9 korral veel lisatoetusi
19 474 euro ulatuses, millest on rahuldatud 4 taotlust summas 4 515 eurot.
Eesti Taekwondo Liit saanud kahel viimasel aastal tegevustoetusena 25 000 eurot aastas, Euroopa Taekwon-do meistrivõistluste korraldamiseks
2018. a projektitaotluse korras 50 400 eurot ja 2018. a reservfondist 5200 eurot sportlaste tunnustamiseks ja toetamiseks.
Paljudel juhtudel on erinevate MTÜ-de taotlused esitanud üks inimene. Näiteks on Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi andmetele
tuginedes Ilona Uzlova3 perioodil 01.01.2017-02.12.2018 esindanud kuut MTÜ-d kokku 32 projektitoetuse esitamisel, millest on rahuldatud 26
taotlust kokku summas 77 975 eurot. Samal perioodil on ta esindanud seitset MTÜ-d 12 tegevustoetuse esitamisel, kokku on nende taotluste alusel
eraldatud 202 030 eurot.
Nr
1

Toetuse saaja

Järeldused

Mittetulundusühing Eesti Üürnike Liit

1. Toetuse allikas:
Formaalseid puudusi toetuse andmisel ei esine,
Tallinna linna eelarve.
kuna toetus on ette nähtud linnaeelarves.

Esindaja nimi: Urmi Reinde
Toetuse suurus: 13 500 eurot.
Toetuse tüüp: tegevustoetus.

Argumendid

Samas ei ole võimalik olemasolevate
2. Toetuse maksmise alus:
dokumentide alusel hinnata, kas antud toetus Toetuse maksmise aluseks on MTÜ Eesti Üürnike Liidu
vastab
„Mittetulundustegevuse
toetuse poolt 23.01.2017 elektrooniliselt mittetulundustegevuse
andmise korra“ ja selle alusel kehtestatud toetuse registris registreeritud taotlus.
tingimustele.

2

Vt https://aktal.tallinnlv.ee/static/Eelnoud/Dokumendid/pdok19307.pdf

3

Ilona Uzlova on alates 14.09.2009 Eesti Keskerakond liige ja alates 28.11.2017 Tallinna linnavolikogu liige
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Järeldused

Argumendid

Tegevused, mida toetatakse: töötasud koos
Taotluse alusel on Tallinna Linnavaraamet ja MTÜ
maksudega, ruumide rent, ruumide korrashoid 2018.a eelarves ettenähtud toetus liidule on Eesti
Üürnike
Liit
25.01.2017
sõlminud
ja territooriumi hooldus, sideteenused (telefon, 23 500 eurot.
sihtotstarbeliselt antava toetuse lepingu.
internet), arvuti hooldus, reklaam, kontorkulud
3. Vastavus kordades sätestatud tingimustele:
ja paljundus.
Tegevustoetuse menetlemisel ei ole toimunud komisjoni
tööd, kuna otsus tehti Tallinna linna eelarve
Toetuse maksmine osamaksete kaupa iga kuu
vastuvõtmisel Tallinna Linnavolikogu poolt.
8,33% toetusest.
Sõlmitud leping vastab korras toodud nõuetele.
Mittetulundusühing Lootus Sinuga
1. Toetuse allikas:
Puudusi toetuse andmisel ei esine.
Tallinna linna eelarve.
Toetuse suurus: 350 eurot
Antud MTÜ-d on 2018.a toetatud lisaks 5000
2. Toetuse maksmise alus:
euroga otse linnaeelarvest, mille kohta on
Esindaja nimi: Jekaterina Panova
sõlmitud sihtotstarbelise toetuse leping Toetuse maksmise aluseks on MTÜ Lootus Sinuga poolt
13.10.2017 elektrooniliselt mittetulundustegevuse
05.02.2018.
Toetuse tüüp: projektitoetus.
toetuse registris registreeritud projektitoetuse taotlus,
millega taotleti 477 euro suurust toetust.
Projekti
nimetus:
Lootus
Sinuga
Komisjoni 17.10.2018 protokollist nähtub komisjoni
juubelikontsert.
otsus toetuse maksmise kohta summas 350 eurot.
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ja MTÜ Lootus Sinuga
vahel sõlmiti 23.10.2017 leping Lootus Sinuga
juubelikontserdi korraldamiseks toetuse saamiseks
summas 350 eurot.
16.02.2018 on Lasnamäe Linnaosa vanem teinud
korralduse seoses toetuse tagasinõudega, sest toetust ei
kasutatud.

Mittetulundusühing Viivo Muusika
Toetuse suurus: 5000 eurot

3. Vastavus kordades sätestatud tingimustele:
Sõlmitud leping vastab korra toodud nõuetele ning
toetuse menetlus on olnud kooskõlas kehtestatud korra
tingimustega.
1. Toetuse allikas:
Formaalseid puudusi toetuse andmisel ei esine,
kuna toetus on ette nähtud linnaeelarves. Tallinna linna 2018. a lisaeelarve.
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Järeldused

Argumendid

2. Toetuse maksmise alus:
Antud toetused lisandus Tallinna 2018. a
Esindaja nimi: Zoja Tumanova-Rodman
Toetuse maksmise aluseks on MTÜ Viivo Muusika
lisaeelarvesse teisel lugemisel.
poolt 14.10.2018 elektrooniliselt mittetulundustegevuse
Toetuse tüüp: tegevustoetus.
Samas ei ole võimalik olemasolevate toetuse registris registreeritud tegevustoetuse taotlus,
dokumentide alusel hinnata, kas antud toetus millega taotleti 5000 euro suurust toetust.
Projekti
nimetus:
Festival-konkurss vastab
„Mittetulundustegevuse
toetuse Konkursi eesmärk on populariseerida koorilaulu,
„Jõulutäht“ (toimub 29.11-03.12.2018).
andmise korra“ ja selle alusel kehtestatud tutvustada Eesti publikule erinevate maailmariikide
kooride loomingut ja meisterlikkust, arendada
tingimustele.
loomesidemeid Eesti ja muude maailmariikide
Lisaks taotles MTÜ selleks ürituseks eelnevalt koorikollektiivide vahel, laiendada koorikollektiivide
toetust 3900 eurot ka Kultuuriametist vastavalt repertuaari, luua uusi loomekontakte, vahetada
„Mittetulundustegevuse toetuse andmise kogemusi.
korra“, kuid amet ei pidanud võimalikuks seda Toimumiskohad on Tallinnas, Võrus, Keilas, Narvas,
Kohtla-Järvel.
toetada.
Konkursil on ka osalemistasu 50 eurot kollektiivilt või
80 eurot kollektiivilt.
Toetuse andmise leping on ettevalmistatud, kuid alles
kooskõlastamisel (8.11.2018 seisuga).

4

3. Vastavus kordades sätestatud tingimustele:
Tegevustoetuse menetlemisel ei ole toimunud komisjoni
tööd, kuna otsus tehti Tallinna linna eelarve
vastuvõtmisel Tallinna Linnavolikogu poolt.
Sihtasutus Avatud Kool
1. Toetuse allikas:
Formaalseid puudusi toetuse andmisel ei esine,
kuna toetus on ette nähtud linna 2018. a Tallinna linna 2018. a lisaeelarve.
Toetuse suurus: 20 000 eurot
lisaeelarves. Antud toetused lisandus Tallinna
2. Toetuse maksmise alus:
2018. a lisaeelarvesse teisel lugemisel.
Toetuse tüüp: Tegevustoetus (õpperuumidega
Toetuse maksmise aluseks on Sihtasutus Avatud Kool
seotud kulude katteks).
Samas ei ole võimalik olemasolevate 06.09.2018 taotlus, millega taotleti 20 000 euro suurust
dokumentide alusel hinnata, kas antud toetus toetust kooli õpperuumidega seotud kulude katteks.
vastab
„Mittetulundustegevuse
toetuse Toetuse kasutamise leping sõlmitud 03.10.2018
andmise korra“ ja selle alusel kehtestatud Tallinna Haridusameti ja SA Avatud Kool vahel.
tingimustele.

3. Vastavus kordades sätestatud tingimustele:
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Järeldused

Argumendid

Haridusameti avalikus dokumendiregistris
puuduvad antud toetusega seotud dokumendid
(leping),
samuti
pole
see
nähtav
mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemis

Tegevustoetuse menetlemisel ei ole toimunud komisjoni
tööd, kuna otsus tehti Tallinna linna eelarve
vastuvõtmisel Tallinna Linnavolikogu poolt.
Sõlmitud leping vastab korras toodud nõuetele.

Rahvuskultuuride Formaalseid ega sisulisi puudusi toetuse
1. Toetuse allikas:
Tallinna linna eelarve.
andmisel ei esine.

Toetuse suurus: 215 eurot
Esindaja nimi: Ilona Uzlova
Toetuse tüüp: projektitaotlus.

2. Toetuse maksmise alus:
Samale üritusele on andnud toetust ka
Toetuse maksmise aluseks on Rahvusvahelise
Kultuuriamet 2800 eurot.
Rahvuskultuuride Ühenduse Liit Lüüra taotlus, millega
Antud ühendust on 2017.a ja 2018.a toetatud taotleti 410 euro suurust toetust 25.juubeliaasta ürituste
lisaks mõlemal aastal 57 000 euroga otse läbiviimiseks.
Komisjoni 15.09.2017 protokollist nähtub komisjoni
linnaeelarvest.
otsus toetuse maksmise kohta summas 215 eurot.
Toetuse kasutamise leping sõlmitud 29.09.2017 PõhjaTallinna valitsuse ja toetuse saaja vahel.
3. Vastavus kordades sätestatud tingimustele:
Sõlmitud leping vastab korras toodud nõuetele ning
toetuse menetlus on olnud kooskõlas kehtestatud korra
tingimustega.
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6

Toetuse saaja

Järeldused

Argumendid

Eesti Taekwondo Liit

Puudusi toetuse andmisel ei esine.

1. Toetuse allikas:
Tallinna linna reservfond.

Toetuse suurus: 4000 eurot.

Antud MTÜ-d on 2017.a toetatud lisaks
25 000 euroga tegevustoetuse vormis.

Toetuse tüüp: toetus reservfondist sportlaste
tunnustamiseks.

7
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Eesti Taekwondo Liit

Puudusi toetuse andmisel ei esine.

Toetuse suurus: 2400 eurot.

Antud MTÜ-d on 2017.a toetatud lisaks
25 000 euroga tegevustoetuse vormis.

Toetuse tüüp: toetus reservfondist sportlaste
tunnustamiseks.

2. Toetuse maksmise alus:
Eesti Taekwondo Liit on 26.10.2017 esitanud taotluse
Eesti Taekwondo Liidu sportlaste premeerimiseks
seoses
nende
eduka
esinemisega
Maailma
Meistrivõistlustel Lõuna-Koreas.
Tallinna linnavalitsuse 22.11.2017 korraldusega on
otsustatud taotluse alusel eraldada sportlaste ja nende
treeneri toetamiseks kokku 4000 eurot „Tallinna linna
reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ p
4.1.1 alusel.
Reservfondist eraldatud vahendite kasutamise leping on
sõlmitud.
3. Vastavus kordades sätestatud tingimustele:
Sõlmitud leping vastab reservfondist raha eraldamise
korras toodud nõuetele ning toetuse menetlus on olnud
kooskõlas kehtestatud korra tingimustega.
1. Toetuse allikas:
Tallinna linna reservfond.
2. Toetuse maksmise alus:
Eesti Taekwondo Liit on 23.05.2017 esitanud taotluse
Eesti Taekwondo Liidu sportlaste premeerimiseks
seoses
nende
eduka
esinemisega
Euroopa
Meistrivõistlustel.
Tallinna linnavalitsuse 14.06.2017 korraldusega on
otsustatud taotluse alusel eraldada sportlaste ja nende
treeneri toetamiseks kokku 2400 eurot „Tallinna linna
reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ p
4.1.1 alusel.
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Järeldused

Argumendid
Reservfondist eraldatud vahendite kasutamise leping on
sõlmitud.
3. Vastavus kordades sätestatud tingimustele:
Sõlmitud leping vastab reservfondist raha eraldamise
korras toodud nõuetele ning toetuse menetlus on olnud
kooskõlas kehtestatud korra tingimustega.

8

Eesti Taekwondo Liit

Puudusi toetuse andmisel ei esine.

1. Toetuse allikas:
Tallinna linna reservfond.

Antud MTÜ-d on 2018.a toetatud lisaks
2. Toetuse maksmise alus:
25 000 euroga tegevustoetuse vormis ja
Toetuse tüüp: toetus reservfondist sportlaste Euroopa
Taekwon-do
meistrivõistluste Eesti Taekwondo Liit on 06.06.2018 esitanud taotluse
tunnustamiseks.
korraldamiseks 2018. a projektitaotluse korras Eesti Taekwondo Liidu sportlaste premeerimiseks
seoses
nende
eduka
esinemisega
Euroopa
50 400 euroga
Meistrivõistlustel.
Tallinna linnavalitsuse 13.06.2018 korraldusega on
otsustatud taotluse alusel eraldada sportlaste ja nende
treeneri toetamiseks kokku 5200 eurot „Tallinna linna
reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ p
4.1.1 alusel.
Reservfondist eraldatud vahendite kasutamise leping on
sõlmitud.
Toetuse suurus: 5200 eurot.

9

Eesti Taekwondo Liit
Toetuse suurus: 25 000 eurot.
Esindaja nimi: Ilona Uzlova

3. Vastavus kordades sätestatud tingimustele:
Sõlmitud leping vastab reservfondist raha eraldamise
korras toodud nõuetele ning toetuse menetlus on olnud
kooskõlas kehtestatud korra tingimustega.
Formaalseid puudusi toetuse andmisel ei esine.
1. Toetuse allikas:
Tallinna linna eelarve.
Linna 2017.a eelarves oli ette nähtud
võistlusspordi toetuseks 70 000 eurot, kuid
2. Toetuse maksmise alus:
puudus toetuse saajate nimed. Eelarve
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Järeldused

Eesti Taekwondo Liit

Formaalseid puudusi toetuse andmisel ei esine

Toetuse suurus: 25 000 eurot.

Linna 2018.a eelarves oli ette nähtud
võistlusspordi toetuseks 70 000 eurot, kuid
puudus toetuse saajate nimed. Eelarve
seletuskirjast selgub, et mh oli see mõeldud
Eesti Taekwondo Liidu toetuseks toetuse
suurust täpsustamata.

Esindaja nimi: Ilona Uzlova
Toetuse tüüp: tegevustoetus.

Argumendid

seletuskirjast selgub, et mh oli see mõeldud Tallinna Spordi- ja Noorsooameti 14.02.2017
Eesti Taekwondo Liidu toetuseks toetuse käskkirjaga on otsustatud taotluse alusel eraldada
suurust täpsustamata.
tegevustoetust Eesti Taekwondo Liidule summas 25 000
eurot. Toetuse kasutamiseks on sõlmitud leping nr
1725000260SFT26262
Tallinna
Spordija
Noorsooameti ja Eesti Taekwondo Liidu vahel.
3. Vastavus kordades sätestatud tingimustele:
Tegevustoetuse menetlemisel ei ole toimunud komisjoni
tööd, kuna otsus tugineb vahetult Tallinna linna
eelarvele. Sõlmitud leping vastab korras toodud
nõuetele.
1. Toetuse allikas:
Tallinna linna eelarve.
2. Toetuse maksmise alus:
Puudub Eesti Taekwondo Liidu taotlus toetuse
saamiseks.
Tallinna Spordi- ja Noorsooameti 11.06.2018
käskkirjaga on otsustatud taotluse alusel eraldada
tegevustoetust Eesti Taekwondo Liidule summas 25 000
eurot. Toetuse kasutamiseks on sõlmitud leping nr
1825001235SFT26824
Tallinna
Spordija
Noorsooameti ja Eesti Taekwondo Liidu vahel. Leping
ei ole nähtav dokumendiregistrist.
3. Vastavus kordades sätestatud tingimustele:
Tegevustoetuse menetlemisel ei ole toimunud komisjoni
tööd, kuna otsus tugineb vahetult Tallinna linna
eelarvele. Sõlmitud leping vastab korras toodud
nõuetele.

Konfidentsiaalne

Nr
11

– 11/16 –

Sorainen

Toetuse saaja

Järeldused

Argumendid

Taekwon-do Klubi Tekken

Puudusi toetuse andmisel ei esine.

1. Toetuse allikas:
Tallinna linna eelarve.

Toetuse suurus: 1000 eurot.
2. Toetuse maksmise alus:
17.02.2017 Tallinna Spordi- ja Noorsooameti käskkirja
alusel toetus noorsportlastele 2016. aasta tulemuste
põhjal.
Sõlmitud on sihtotstarbelise toetuse leping.

Esindaja nimi: Ilona Uzlova
Toetuse tüüp: tegevustoetus.

12

Taekwon-do Klubi Tekken

Puudusi toetuse andmisel ei esine.

3. Vastavus kordades sätestatud tingimustele:
Kooskõlas tingimustega
1. Toetuse allikas:
Tallinna linna eelarve.

Toetuse suurus: 1200 eurot.
2. Toetuse maksmise alus:
20.02.2018 Tallinna Spordi- ja Noorsooameti käskkirja
alusel toetus noorsportlastele 2018. aasta parimatele
noorsportlastele ja nende treeneritele.
Sõlmitud on sihtotstarbelise toetuse leping.

Esindaja nimi: Ilona Uzlova
Toetuse tüüp: tegevustoetus.

13

Mittetulundusühing Põlvkond

Puudusi toetuse andmisel ei esine.

3. Vastavus kordades sätestatud tingimustele:
Kooskõlas tingimustega
1. Toetuse allikas:
Tallinna linna eelarve.

Toetuse suurus: 400 eurot.
Esindaja nimi: Ilona Uzlova
Toetuse tüüp: projektitoetus.
Projekt: „Heategevuslik jõulupuu“ - toimub
Lüüra
majas,
iga-aastane
lasteüritus,
teatrietendus, mängud, töötoad ja kingitused.

2. Toetuse maksmise alus:
Tallinna Spordi- ja Noorsooameti käskkiri projektile
„Heategevuslik Hiina jõulupuu 2018“ toetuse
andmiseks summas 400 eurot.
Komisjoni 16.01.2018 protokoll toetuse andmise
otsusega.
3. Vastavus kordades sätestatud tingimustele:

Konfidentsiaalne

Nr

– 12/16 –

Sorainen

Toetuse saaja

Järeldused

Argumendid
Sõlmitud leping vastab korras toodud nõuetele ning
toetuse menetlus on olnud kooskõlas kehtestatud korra
tingimustega.
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Mittetulundusühing Põlvkond

Puudusi toetuse andmisel ei esine.

Toetuse suurus: 750 eurot.

Samale üritusele on andnud toetust ka Põhja
Tallinna Valitsus 150 eurot.

Esindaja nimi: Ilona Uzlova
Toetuse tüüp: projektitoetus.
Projekt: „Noored noortele“ 2017. Toimub
Lüüra majas. Tervise päev piiratud
võimalustega noortele. Eesti Taekwondo Liidu
baasil sporditegevuse läbiviimine, käsitöö
meisterklass, koerateraapia jms.
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Mittetulundusühing Põlvkond

Puudusi toetuse andmisel ei esine.

1. Toetuse allikas:
Tallinna linna eelarve.
2. Toetuse maksmise alus:
Tallinna Spordi- ja Noorsooameti käskkiri projektile
„Noored noortele“ toetuse andmiseks summas 750
eurot.
Komisjoni 12.09.2017 protokoll toetuse andmise
otsusega.
3. Vastavus kordades sätestatud tingimustele:
Sõlmitud leping vastab korras toodud nõuetele ning
toetuse menetlus on olnud kooskõlas kehtestatud korra
tingimustega.
1. Toetuse allikas:
Tallinna linna eelarve.

Toetuse suurus: 1100 eurot.
Esindaja nimi: Ilona Uzlova
Toetuse
tüüp:
tegevustoetus
(majandamiskulude toetamine)

2. Toetuse maksmise alus:
Mittetulundusühing Põlvkond on esitanud 31.03.2017
taotluse toetuse saamiseks.
Tallinna
Spordija
Noorsooameti
käskkiri
noorteühingule
majandamiskulude
toetuse
eraldamiseks.

Konfidentsiaalne

Nr

– 13/16 –

Sorainen

Toetuse saaja

Järeldused

Argumendid
Komisjoni 09.05.2017 protokoll toetuse andmise
otsusega.
Alus: „Noorteühingu majandamiskulude toetuse
andmise kord“ § 3 lg 2.

16

Mittetulundusühing Põlvkond

Puudusi toetuse andmisel ei esine.

3. Vastavus kordades sätestatud tingimustele:
Sõlmitud leping vastab korras toodud nõuetele ning
toetuse menetlus on olnud kooskõlas kehtestatud korra
tingimustega.
1. Toetuse allikas:
Tallinna linna eelarve.

Toetuse suurus: 300 eurot.
2. Toetuse maksmise alus:
Tallinna Spordi- ja Noorsooameti käskkiri projektile
„Eduka töö saladused noortelaagris“ toetuse andmiseks
summas 300 eurot.
Komisjoni 15.03.2017 protokoll toetuse andmise
otsusega.
Alus: „Tallinna Spordi- ja Noorsooameti põhimääruse“
§ 6 lg 1 p 2 ja § 8 lg p 2, „Mittetulundustegevuse toetuse
andmise kord“.

Esindaja nimi: Ilona Uzlova
Toetuse tüüp: projektitoetus.
Projekt: „Eduka töö saladused noortelaagris“ –
seminari läbiviimine edukatele noortele
eesmärgiga suurendada nende motivatsiooni ja
tõsta töö kvaliteeti laste ja noortega
noortelaagris.

17

HVARANG ITF

Puudusi toetuse andmisel ei esine.

3. Vastavus kordades sätestatud tingimustele:
Sõlmitud leping vastab korras toodud nõuetele ning
toetuse menetlus on olnud kooskõlas kehtestatud korra
tingimustega.
1. Toetuse allikas:
Tallinna linna eelarve.

Toetuse suurus: 1000 eurot.
Esindaja nimi: Ilona Uzlova

2. Toetuse maksmise alus:
Tallinna Spordi- ja Noorsooameti 17.02.2017 käskkiri
toetuse andmiseks summas 1000 eurot.

Konfidentsiaalne

Nr

– 14/16 –

Sorainen

Toetuse saaja

Järeldused

Toetuse tüüp: sihtotstarbeline toetus parima
noorsportlase ja tema treeneri toetamiseks.

18

19

Argumendid
Sõlmitud sihtotstarbelise toetuse leping.

3. Vastavus kordades sätestatud tingimustele:
Sõlmitud leping vastab korras toodud nõuetele ning
toetuse menetlus on olnud kooskõlas kehtestatud korra
tingimustega.
Eesti Võitlusspordi Ühendus
Formaalseid puudusi toetuse andmisel ei esine.
1. Toetuse allikas:
Tallinna linna eelarve.
Toetuse suurus: 15 000 eurot.
Linna 2017.a eelarves oli ette nähtud
võistlusspordi toetuseks 210 000 eurot, kuid
2. Toetuse maksmise alus:
Esindaja nimi: Ilona Uzlova
puudus toetuse saajate nimed. Eelarve Tallinna Spordi- ja Noorsooameti 22.03.2017 käskkiri
seletuskirjast selgub, on antud toetus oli toetuse andmiseks summas 15 000 eurot.
Toetuse tüüp: tegevustoetus 10 Eesti Lahtised kavandatud
Tallinna
sportmängude Sõlmitud
sihtotstarbelise
toetuse
leping
nr
Võitlusspordimängude korraldamiseks.
võistkondadele jalg-, korv- ja võrkpallis, kes
1725000631SFT26418
Tallinna
Spordija
on näidanud suutlikkust saavutada kõrgeid
Noorsooameti
ja
Eesti
Võitlusspordi
Ühenduse
vahel.
kohti nii Eesti meistrivõistlustel kui

Ekspress Media AS
Toetuse suurus: 7000 eurot.
Toetuse tüüp: projektitoetus

rahvusvahelistes sarjades (Balti- ja Euroliiga
sarjades) ja teiste spordialade esindajatele, kes
on näidanud viimastel aastatel suurepäraseid
saavutusi tiitlivõistlustel ja rahvusvahelise
alaliidu egiidi all toimuvatel kõrgetasemelistel
spordivõistlustel. Toetuse saajaid nimeliselt
välja ei ole toodud.
Ürituse piletite ning turunduskampaania
pakkumine
toetuse
eest
sisaldab
korruptsiooniriski.

3. Vastavus kordades sätestatud tingimustele:
Tegevustoetuse menetlemisel ei ole toimunud komisjoni
tööd, kuna otsus tugineb vahetult Tallinna linna
eelarvele. Sõlmitud leping vastab korras toodud
nõuetele.
1. Toetuse allikas:
Tallinna reservfond.

2. Toetuse maksmise alus:
Ei selgu, miks ei ole toetust taotletud vastavalt Ekspress Media AS juhatuse esimehe 08.05.2018 kiri
„Mittetulundustegevuse toetuse andmise 7000 euro suuruse toetuse saamiseks üritusele: Delfi
korras“ ettenähtud tingimustele.
Rallipäev Ott Tänakuga. Kirja kohaselt pakub korraldaja
linnale toetuse eest vastu Tallinna linna logo ürituse
Olemasolevate dokumentide alusel ei ole
võimalik hinnata, kas antud toetus vastaks reklaamidel ja turunduskampaaniates ning 40 piletit
üritusele.

Konfidentsiaalne

Nr

Toetuse saaja

– 15/16 –

Sorainen

Järeldused
„Mittetulundustegevuse toetuse andmise
korra“ ja selle alusel kehtestatud tingimustele.

20

Ekspress Media AS

Toetuse andmine ei ole läbipaistev.

Argumendid
3. Vastavus kordades sätestatud tingimustele:
Esitatud dokumentatsiooni puudulikkuse tõttu ei saa
nõuetele vastavust hinnata.
1. Toetuse allikas:
Tallinna reservfond.

Toetuse suurus: 3000 eurot.

21

22

Ei selgu, miks ei ole toetust taotletud vastavalt
„Mittetulundustegevuse toetuse andmise
2. Toetuse maksmise alus:
Toetuse tüüp: kontserdi korraldamiseks
korras“ ettenähtud tingimustele.
Toetuse maksmise aluseks on Tallinna Linnavalitsuse
21.02.2018 korraldus nr 273-k.
Kontsert: Arvo Pärdi muusika Peegel peeglis Olemasolevate dokumentide alusel ei ole Muud toetuse aluseks olevad dokumendid puuduvad.
kontsert Nordea Kontserdimajas.
võimalik hinnata, kas antud toetus vastaks
„Mittetulundustegevuse toetuse andmise
3. Vastavus kordades sätestatud tingimustele:
korra“ ja selle alusel kehtestatud tingimustele.
Esitatud dokumentatsiooni puudulikkuse tõttu ei saa
nõuetele vastavust hinnata.
Ekspress Media AS
Toetuse andmine ei ole läbipaistev.
1. Toetuse allikas:
Tallinna reservfond.
Toetuse suurus: 10 000 eurot.
Ei selgu, miks ei ole toetust taotletud vastavalt
„Mittetulundustegevuse toetuse andmise
2. Toetuse maksmise alus:
Toetuse tüüp: ürituse korraldamise toetus
korras“ ettenähtud tingimustele.
Ekspress Media AS juhatuse esimehe 07.02.2018 kiri 10
Üritus: Alexela Korvpalli Meistriliiga Tähtede
000 euro suuruse toetuse saamiseks üritusele: Tähtede
Mäng 2017
Olemasolevate dokumentide alusel ei ole Mäng. Kirja kohaselt pakub korraldaja linnale toetuse
võimalik hinnata, kas antud toetus vastaks
eest vastu Tallinna linna logo ürituse reklaamidel ja
„Mittetulundustegevuse toetuse andmise
ning
logo
vormidel,
korra“ ja selle alusel kehtestatud tingimustele. turunduskampaaniates
soojendussärgil ja Saku Suurhalli lettidel ja kuubikul.

Ekspress Media AS
Toetuse suurus: 10 000 eurot.

Toetuse andmine ei ole läbipaistev.

3. Vastavus kordades sätestatud tingimustele:
Esitatud dokumentatsiooni puudulikkuse tõttu ei saa
nõuetele vastavust hinnata.
1. Toetuse allikas:
Tallinna reservfond.

Konfidentsiaalne

Nr

Toetuse saaja

– 16/16 –

Sorainen

Järeldused

Argumendid

Ei selgu, miks ei ole toetust taotletud vastavalt
2. Toetuse maksmise alus:
Toetuse tüüp: ürituse korraldamise toetus
„Mittetulundustegevuse toetuse andmise Ekspress Media AS juhatuse esimehe 12.09.2018 kiri 10
Üritus:
Tallinn
Hockey
Weekend korras“ ettenähtud tingimustele.
000 euro suuruse toetuse saamiseks üritusele: Tallinn
korraldamine 26.10 ja 28.10.2018 Tondiraba
Hockey Weekend. Kirja kohaselt pakub korraldaja
Jäähallis
Olemasolevate dokumentide alusel ei ole linnale toetuse eest vastu Tallinna linna logo ürituse
võimalik hinnata, kas antud toetus vastaks reklaamidel ja turunduskampaaniates ning logo jääl.
„Mittetulundustegevuse toetuse andmise Taotluse lahendamise kohta dokumendid puuduvad.
korra“ ja selle alusel kehtestatud tingimustele.
3. Vastavus kordades sätestatud tingimustele:
Esitatud dokumentatsiooni puudulikkuse tõttu ei saa
nõuetele vastavust hinnata.

