
VEMI keskkonnaga liitumise ja lepingu sõlmimise juhend: 

 

1. Registreeruda kasutajaks saab lehel: www.vemi.ee 

Täida väljad Registreeru kasutajaks (sisestades enda andmed) või kasuta Facebooki kontot enda 

registreerimiseks. 

2. Sisestatud e-posti aadressile saadetakse e-kiri, milles vajuta kinnituslingile. 

3. Pärast kinnituslingile vajutamist saadetakse uus e-kiri, kus on kasutajanimi ja salasõna. Sisesta 

kasutajanimi ja parool www.vemi.ee lehe vastavatesse väljadesse ja vajuta - Logi sisse. Nüüd saab 

soovi korral vahetada salasõna Minu andmed lehel. 

4. Minu andmed lehel täida kõik nõutud väljad lapse esindaja ja lapse kohta. Lapse andmetes 

Omavalitsus tähendab lapse elukohta Rahvastikuregistri sissekirjutuse järgi. 

5. Kui oled nõutud andmed sisestanud, vali Minu Lepingud. Otsi organisatsiooni taha olevasse kasti 

kirjutage Sparta Spordiselts. Kindlasti tuleb valida spordiala, mida laps harrastama hakkab 

ja grupp (vajadusel küsi enne gruppi lisamist nõu treenerilt). 

Peale lepingu failiga tutvumist vajuta Nõustun tingimustega ja esitan avaldused. 

Kui kool kinnitab lapse gruppi lisamise, siis saadetakse automaatne kinnituskiri (teinekord juhtub, et 

kinnituskiri jõuab rämpskasti – vaata ka sinna). 

Kooli poolt lapse gruppi/rühma kinnitamisega on leping lapsevanema ja spordikooli vahel sõlmitud. 

6. VEMI annab registreerunud lapse esindajale viitenumbri, mis kuvatakse Minu andmed lehel 

esimese väljana. See viitenumber on tarvis märkida igakuisel õppemaksude tasumisel pangaülekande 

viitenumbriks, olenemata sellest, kes õppemaksu tasub. Ilma viitenumbrita ei saa makset sooritada. 

Samuti tuleb maksel märkida mis grupi ja kelle eest õppemaksu tasutakse. 

Saku kergejõustiku arvelduskonto: EE407700771008260061 LHV; makse saaja SPARTA Spordiselts 

Tallinna kergejõustiku arvelduskonto: EE267700771002684559 LHV; makse saaja SPARTA 

Spordiselts 

Igakuiselt edastatakse lapsevanema VEMI kontol olevale meiliaadressile lapse treeningute eest ka 

arve, seega on väga oluline kontaktide muutumisel neid keskkonnas uuendada. 

Kui lapsevanem ei ole tasunud õppemaksu õigele pangakontole ja pole lisanud viitenumbrit, siis ei 

kajastu õppemaksuna tasutud summa ka Maksu- ja Tolliametile esitatavas deklaratsioonis INF3 ning 

tulumaks jääb tagasi saamata. 

  

VEMI-ga seotud tehniliste probleemide korral saatke palun e-kiri aadressile: tugi@vemi.ee 

Sisene VEMI-sse siit (https://vemi.ee/wp/) 
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